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APRESENTAÇÃO 

 

 

 
Cláudia da Silva Cousin1 

Vanessa Hernandez Caporlingua2 
Dione Iara Silveira Kitzman3 

Alana das Neves Pedruzzi4 
Filipi Vieira Amorim5 

Stéfani do Nascimento6 
Tamires Lopes Podewils7 

 

É com prazer que apresentamos às leitoras e aos leitores os Anais do VI Encontro e 

Diálogos com a Educação Ambiental – VI EDEA. Em especial, mencionamos o fato de 
que esta publicação é fruto da comemoração dos 20 anos do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Ambiental (PPGEA), daí a temática que orientou o evento: PPGEA: 20 anos 

constituindo educadores(as) ambientais. Neste movimento, apresentamos a contribuição 
do PPGEA para a pesquisa no campo da Educação Ambiental a partir de sua trajetória, que 
imprime a ele um caráter particular por ser o único programa strictu sensu em Educação 
Ambiental no país.  

Fundado em 1994, o Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – 
PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, conta, atualmente, com três 
linhas de pesquisas, a saber: i) Fundamentos da Educação Ambiental; ii) Educação 
Ambiental: ensino e formação de educadores e educadoras; iii) Educação Ambiental não 
formal. Com base nas referidas linhas de pesquisas, o VI EDEA estruturou seus eixos 
temáticos para constituir os grupos de trabalho em rodas de diálogos com a Educação 
Ambiental.  

O conjunto de ensaios que apresentamos está dividido nos seguintes estratos: 
Palestras – onde apresentamos artigos escritos pelos professores convidados para compor 
as rodas de diálogo intituladas: PPGEA – 20 anos constituindo Educadores Ambientais, 
que mostram a história do PPGEA, sua trajetória e inserção no contexto local, regional, 
nacional e internacional, dando ênfase à produção científica e contribuição para pensar o 
campo da Educação Ambiental a partir dos Grupos de Pesquisa. E, também, a roda de 
diálogo intitulada: A atuação do educador ambiental: um diálogo com os egressos. Além 
destes, temos os Trabalhos Apresentados, que estão divididos em três partes, 
representando as já mencionadas linhas de pesquisas.  
                                                           
1 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental. Doutora em Educação Ambiental. Coordenadora geral do evento. 
profaclaudiacousin@gmail.com 
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental. Doutora em Educação Ambiental.  Coordenadora do PPGEA. 
Coordenadora geral do evento. vanessac@vetorial.net 
3 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental. Doutora em Educação Ambiental. Coordenadora geral do evento. 
docdione@furg.br 
4 Bacharel em História; Mestre em Educação Ambiental; Doutoranda em Educação Ambiental (PPGEA-FURG); alanadnp@gmail.com 
5 Licenciado em Ciências Biológicas; Mestre em Educação; Doutorando em Educação Ambiental (PPGEA-FURG); 
filipi_amorim@yahoo.com.br 
6Licenciada em Pedagogia; Mestranda em Educação Ambiental (PPGEA-FURG); stefanidonascimento@gmail.com 
7 Licenciada em Ciências Biológicas; Mestre em Educação Ambiental; Doutoranda em Educação Ambiental (PPGEA-FURG); 
podewils.t@gmail.com 
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No Eixo 1 – Fundamentos da Educação Ambiental encontrar-se-ão múltiplas 
abordagens ligadas à discussão epistemológica, filosófica, política, ética, histórica, 
antropológica, sociológica da Educação Ambiental. Os trabalhos reunidos nesse grupo 
trazem importantes definições e variadas compreensões sobre a atualidade da Educação 
Ambiental, ampliando as discussões que permeiam o referido campo. 

Os trabalhos que se debruçam sobre abordagens inseridas nos contextos educativos 
institucionalizados e com objetivos direcionados aos estudos da formação docente estão 
reunidos no Eixo 2 – Educação Ambiental: ensino e formação de educadores. No cerne 
dessas propostas encontraremos fundamentos e resultados de pesquisas que tratam dos 
aspectos educativos e pedagógicos referentes às questões ambientais emergentes na 
contemporaneidade. 

O Eixo 3 – Educação Ambiental não formal remete aos leitores e leitoras textos que 
entrelaçam a Educação Ambiental e os movimentos sociais, bem como sua aliança com as 
questões de diversidade e alteridade do espectro não formal da Educação Ambiental. As 
discussões desse eixo transpassam gêneros e gerações humanas, compreensões sobre saúde 
coletiva e qualidade de vida, relatos de pesquisas em comunidades tradicionais e estudos 
de Educação Ambiental na gestão e no licenciamento ambiental. 

Finalizamos o conjunto de textos que compõem os Anais comemorativos do VI 
Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental com a Carta Aberta do VI EDEA que nos 
convida a pensar sobre a Educação Ambiental como um espaço de encontro, diálogo, 
partilha e reconhecimento. 

 É importante ressaltar que o objetivo do EDEA não é formular respostas e 
definições completas sobre a Educação Ambiental, mas propormos uma crescente 
discussão neste campo com novas perguntas e uma infindável busca pela legitimação da 
Educação Ambiental em seus aspectos mais amplos. 

Desejamos a todos, uma ótima leitura. 
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PALESTRAS 

 
 

VINTE ANOS FORMANDO EDUCADORES AMBIENTAIS. UMA AMOSTRA DA 

PERSPECTIVA ECOMUNITARISTA 

 

Sirio Lopez Velasco1  

 

Resumo 
O presente trabalho lembra as ideias fundamentais que nortearam a criação do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Ambiental da FURG, inicialmente em nível de Mestrado em 1994 (e posteriormente em nível de 
Doutorado em 2006) a partir das diretrizes traçadas pelo organizador da “Rio 92”; tais ideias apontam para a 
necessidade de que a educação ambiental contribua para a superação do modo de produção, distribuição, 
consumo e de vida capitalista. Daí a reflexão-ação que, no que me diz respeito, tenho elaborado 
progressivamente desde o momento mesmo da criação do Curso, nos moldes de uma proposta ecomunitarista, 
aqui resumida; essa perspectiva, alicerçada nas normas fundamentais da Ética deduzidas argumentativamente, 
situa a educação ambiental na linha desse desafio, abrangendo uma educação formal e não formal 
problematizadora, uma erótica da libertação (incluída como educação sexual no projeto pedagógico), uma 
economia ecológica e sem patrões, uma política de todos e uma comunicação simétrica.  
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ecomunitarismo. Ética. 
 

 

  Quando em 5 de setembro de 1994, na condição de primeiro coordenador do 

Mestrado de Educação Ambiental na FURG (o primeiro da área que seria reconhecido pela 

CAPES no Brasil) tive a honra de ministrar a palestra inaugural do Curso (publicada no 

número Zero da revista Ambiente & Educação, do PPGEA da FURG, e também em meu livro 

“Ética para o século XXI. Rumo ao ecomunitarismo”, Ed. Unisinos, S. Leopoldo, 2003 e 

2005), os pioneiros desta empreitada  não sabíamos se chegaríamos tão longe. Então, da 

minha parte, apoiei minha abordagem da Educação Ambiental nas palavras que o organizador 

da “Rio 92”, Maurice Strong, tinha pronunciado dois anos antes naquela conferência, quando 

disse:  

 
“Não podemos seguir sustentando nosso estilo de vida atual. Temos que inculcar a absoluta 
necessidade de mudarmos nosso sistema econômico...Há provas mais do que suficientes de que o 
curso atual do comportamento econômico conduzirá a uma tragédia e que a economia não sobreviverá. 
Temos que conseguir que as pessoas se convençam disto e exijam de seus governos uma forma 
responsável de agir ".[in ECOLOGIA POLITICA, No.4, FUHEM/ICARIA, Madrid-Barcelona, 
Septiembre 1992, p.137; tradução nossa].  
                                                 
1Filósofo, com pós-doutorado em Filosofia, docente no PPGEA da FURG. Email:  lopesirio@hotmail.com 
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E eu comentava:  
 
“O termo „inculcar‟ e a necessidade de fazer com que „as pessoas se convençam‟ invocados por 
Strong, mesmo que com infelicidade no que concerne à primeira destas expressões, apontam 
diretamente para o papel decisivo da educação ambiental na hora de vencer a distância existente entre 
o reconhecimento teórico da importância da conduta ecológica e a conduta efetiva, de caráter poluidor 
e destrutivo do meio ambiente, observada predominantemente hoje. Implicitamente as suas palavras 
conduzem para a seguinte conclusão, cuja validade parece ser indiscutível: sem educação ambiental 
socialmente generalizada é impossível de se alcançar uma conduta ecológica socialmente 
generalizada”.  
  

 Note-se que à época ainda pagávamos tributo ao prestígio recente da ciência ecológica, 

para adotar pouco tempo depois o termo „socioambiental‟ para nos referirmos a todas as 

questões relacionadas aos assuntos humanos e também a aquelas  que vinculam os seres 

humanos e a natureza não humana; o termo „socioambiental‟ tem a vantagem de impedir que 

se pense a educação ambiental, ou, ainda, o meio ambiente, sem se levar em conta as 

dimensões humanas envolvidas em cada questão; aliás, esse equívoco transparece muitas 

vezes quando solicita-se a alunos escolares que desenhem alguma coisa relativa ao meio 

ambiente e o que fazem é desenhar uma paisagem verde, com algum riacho, plantas e 

animais, mas sem que apareça nenhum rasto da presença humana; por isso e para evitar esse 

equívoco, já nos inícios do PPGEA defini o meio ambiente como sendo o espaço-tempo 

histórico no qual transcorre a vida dos seres humanos, fazendo notar que esse espaço-tempo é 

resultado em parte (e às vezes em grande parte) de ações humanas. Naquela palestra inaugural 

continuava eu salientado que a educação (em especial a educação formal) não pode ser 

considerada como uma instância independente do seu contexto social global e capaz de mudar 

por suas próprias e exclusivas forças o comportamento das pessoas entre si e o tipo de 

relacionamento existente entre os seres humanos e a natureza não humana no quadro de uma 

estrutura social dada. E as próprias palavras de Strong parecem nos advertir contra o perigo 

deste possível equívoco ao destacarem a "absoluta necessidade de mudarmos nosso sistema 

econômico”, referindo-se ao capitalismo e, de forma mais abrangente, ao que poderia ser 

chamado de  “paradigma consumista”, com vistas a alcançarmos uma conduta efetivamente 

ecológica e preservadora-regeneradora da saúde da natureza humana e não humana. E 

continuava eu dizendo:  

 
“Assim a educação ambiental, em particular aquela que tem por cenário os espaços da educação 
formal, aparece como parte indissociável de uma educação problematizadora orientada pela busca da 
formação de cidadãos capazes de desvelar criticamente e transformar para melhor (em qualidade) a 
trama das relações econômico-políticas nas quais as suas vidas estão inseridas”.  

14

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



 
 

 

 

 E eu concluía salientando que nesta abordagem a educação ambiental supõe a crítica 

da presente crise ecológica [NB hoje diríamos crise socioambiental], ameaça tangível à 

própria sobrevivência da humanidade [ou pelo menos parte dela], e a busca de relações 

alternativas para o complexo formado pelos vínculos entre os seres humanos e entre estes e a 

natureza não humana, visando o desenvolvimento multilateral dos seres humanos no contexto 

de uma interação preservadora-regeneradora da saúde da natureza humana e não humana, da 

qual faça parte a perspectiva estética.  

 Olhando hoje para o caminho percorrido até agora constato que a minha proposta 

ecomunitarista para a educação ambiental tem seguido fielmente o rumo traçado por todos os 

conceitos até  aqui resenhados, tentando aprofundar e/ou detalhar alguns deles. 

Assim, procurando construir os alicerces da educação ambiental problematizadora, deduzimos 

por via estritamente argumentativa e a partir das condições de felicidade (segundo John 

Austin, “How to do things with words”, Clarendon Press, London, 1962) da pergunta que 

instaura a ética, as três normas éticas fundamentais, que não podem ser ignoradas na educação 

ambiental (EA); a primeira nos obriga a lutar para garantir nossa liberdade individual de 

decisão (vencendo todas as opressões e alienações sofridas pelos indivíduos na atual 

sociedade capitalista, sabendo que algumas delas, por exemplo, as de gênero, foram herdadas 

de formações sociais anteriores); a segunda norma nos exige realizar aquela liberdade 

individual na busca de respostas consensuais com os outros para cada pergunta acerca de 

nossas vidas e situações; (note-se que a aplicação cotidiana dessa norma supõe a superação 

das sociedades divididas em classes, pois nestas as contradições antagônicas que opõem as 

classes as impedem de construir amplos consensos em questões fundamentais da vida social e 

da relação com a natureza não humana); por último, a terceira norma nos obriga a zelar pela 

preservação-regeneração da saúde da natureza humana e não humana.  

 Em segundo lugar, apoiados nessas três normas fundamentais realizamos uma crítica 

sistemática da sociedade capitalista (baseada no circuito D-M-D‟, onde D‟ deve ser maior que 

o dinheiro  inicialmente alocado à compra de mão de obra e materiais de produção), para 

mostrar que o capitalismo as violenta cotidianamente; assim, por exemplo, já na célula básica 

da sociedade capitalista que é a empresa, o assalariado não pode exercer a sua liberdade de 

opinião (conforme o exige a primeira norma), nem pode construir consensos a partir dela 

(conforme a segunda norma), porque, submetido às ordens do patrão ou de um representante 

seu, o que se exige do assalariado é que obedeça; simultaneamente, todos os dias evidencia-se 

que o capitalismo violenta a terceira norma, pois as condições de vida próprias a ele afetam a 
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saúde do assalariado e muitas vezes também a do capitalista com sérias doenças físicas, 

mentais ou psicossomáticas (umas causadas por acidentes que às vezes levam à morte, outras, 

como a depressão, a ansiedade, a impotência sexual ou ainda a agressividade exacerbada, 

causadas pelo estresse do trabalho ou do desemprego), ao tempo que pela devastação e/ou 

séria poluição de terras, águas e ares, o capitalismo agride diariamente a saúde da natureza 

não humana.      

 Posteriormente, imaginando uma ordem na qual as três normas fundamentais da ética 

seriam respeitadas no dia-a-dia, traçamos o perfil da ordem socioambiental ecomunitarista, 

que definimos como utópica, pós-capitalista, e incluindo as seguintes dimensões: uma 

economia ecológica e sem patrões, uma política de todos, uma educação ambiental 

problematizadora, uma erótica da libertação, e uma comunicação simétrica. A economia 

ecológica e sem patrões supera a divisão capitalista entre classes, e toda divisão classista, ao 

tempo que, conforme a terceira norma fundamental da ética, respeita a saúde da natureza 

humana e não humana; essa economia aplica diariamente as “6 R” que nos exigem, 

respectivamente: Refletir sobre que tipo de vida e de planeta queremos para nós e nossos 

descendentes, e, em especial, sobre a nossa produção, distribuição e consumo; Recusar o 

capitalismo e o consumismo; Reduzir, Reutilizar e Reciclar os insumos e os resíduos; e 

Revolucionar o capitalismo rumo ao ecomunitarismo; essa economia haverá de funcionar com 

base em energias limpas e renováveis (como o são a solar, a eólica, a geotérmica e a das 

marés, reduzindo ao máximo os inconvenientes que as mesmas possa causar a natureza 

biótica e abiótica); deve-se notar que a economia ecológica e sem patrões orienta-se pelo lema 

“de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo suas necessidades, respeitando os 

equilíbrios ecológicos” (note-se ainda que tais „necessidades‟ referem-se àquelas que possam 

ser legitimadas à luz das três normas éticas fundamentais); essa economia também visa uma 

diminuição progressiva do tempo dedicado à atividade produtiva, e realiza a abolição do 

salário e do dinheiro (pois as necessidades serão satisfeitas diretamente a partir do fundo 

cooperativo de produtos e bens, sem precisar da mediação financeira); essa economia também 

combate o consumismo, orientando-se pelas três normas éticas fundamentais, e pela busca do 

“bem viver” (reivindicado hoje na Bolívia e no Equador a partir da cultura indígena), que sabe 

rechaçar todo consumo supérfluo. 

 A política de todos supera a atual democracia representativa, na prática de uma 

democracia principalmente participativa/direta/protagônica, incorporando o mecanismo da 

rotação nos cargos e da possibilidade de destituição dos que os exercem, a cargo dos eleitores 
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que participaram da instância onde ocorreu a sua eleição, antes mesmo do prazo de 

finalização de seus mandatos (se o seu desempenho não satisfaz os eleitores).  

 A educação ambiental problematizadora inspira-se conjuntamente de Paulo Freire e 

Dermeval Saviani, visando um processo de conscientização infinito para cada indivíduo e 

para a humanidade (de forma a que eles desvendem e superem cada instância de dominação 

existente entre seres humanos, e cada expressão de contaminação irreversível ou devastação 

na relação existente entre eles e a natureza não humana), incorporando para tanto os 

conhecimentos que a humanidade gerou e gera diariamente. Ora, o tratamento desse 

conteúdos haverá de se dar no dia-a-dia da educação formal, com base nas seguintes 

diretrizes: a) Vincular os conteúdos a problemas socioambientais da vida dos alunos e dos 

brasileiros a uma ou várias das seguintes áreas (ou outras que o educador e os educandos 

acharem pertinentes em função da sua situação): distribuição dos meios de produção-

distribuição, distribuição da riqueza-pobreza, formas de consumo,  trabalho-desemprego, 

democracia participativa, racismo, machismo, homofobia, marginalização, alimentação, 

saúde, moradia, higiene, e ecologia, reservando espaços para discutir essas questões sem 

medo de se afastar do "conteúdo específico", b) promover a pesquisa coletiva e individual, 

devendo o professor exercer o papel de "auxiliar de planejamento, observação, elaboração de 

hipóteses, testes das mesmas e elaboração de resultados" numa atividade que visa a 

"redescoberta-reconstrução" dos conhecimentos mediante a reflexão dialogada (e em práticas 

de interdisciplinariedade), c) sair para trabalhos de campo e/ou criar espaços, mesmo que 

modestos, na própria escola ou instituição educativa, voltados para atividades de pesquisa 

descritiva ou experimental (sem descuidar da pesquisa bibliográfica, hoje facilitada pela 

Internet), d) dialogar na escola (instituição educativa) e/ou "in loco" com conhecedores 

(escolarizados ou não) do tema em estudo, para incorporar um terceiro agente que venha a 

enriquecer a construção do conhecimento em processo de elaboração no diálogo entre 

educador e educandos (note-se que às vezes esse conhecedor poderá até ser analfabeto, mas 

portador de um rico conhecimento tradicional/popular e/ou de experiência vivida) e, e) a 

partir do trabalho coletivo e das sistematizações elaboradas com a ajuda do professor e de 

conhecedores, promover ações voltadas para a informação e a busca de soluções para os 

problemas socioambientais que foram estudados na escola ou instituição educativa, no bairro 

desta, no bairro de residência dos alunos e/ou na comunidade onde for realizada a pesquisa. 

Uma hipótese básica de tal proposta e a de que,  mesmo se assumindo como "dados" os atuais 

conteúdos curriculares, uma EA ecomunitarista, assim como foi definida acima, pode ser 

posta em prática, no dia-a-dia, das diversas disciplinas e/ou atividades. Assim pensamos numa 
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proposta que não possa ser impugnada desde a "legalidade" vigente (particularmente no que 

tange aos conteúdos dados como pré-requisitos programáticos  para a  série  seguinte) e que 

seja realista, isto é, aplicável em qualquer escola no que diz respeito aos recursos utilizados; 

não há carência de recursos que possa resistir à clareza teórica, à boa vontade e à  imaginação 

do educador engajado na pedagogia problematizadora. Tal pedagogia inclui o seguinte 

entendimento do primeiro princípio da educação ambiental tal como foi definido na Lei de 

política Nacional de Educação Ambiental (de 1999), e que reza: o enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo (ver o nosso entendimento de todos os oito princípios 

estabelecidas na dita lei em Lopez Velasco, “Introdução à educação ambiental 

ecomunitarista”, 2008). 

Começamos com o dificílimo termo de “liberdade”. Propomos partir de Kant, que  no 

seu livro “Crítica da Razão Pura” caracterizou a liberdade prática, negativa e positivamente, 

como sendo, respectivamente “a independência da vontade a respeito da imposição dos 

impulsos da sensibilidade”, e, a “faculdade de dar início por si mesma a uma série de 

acontecimentos” (Kant 1788, Dialética Transcendental, Livro II, Cap. II, Seção 9); em ajuda 

desta dupla caracterização poderíamos trazer a colaboração de Freud, quando salientou que o 

próprio da psicanálise era permitir fazer com que lá onde reinava o Id ou o Superego passasse 

a imperar o Eu. Disse Freud “O propósito [da psicanálise] é robustecer o Eu, fazê-lo mais 

independente do Superego, ampliar seu campo de percepção e desenvolver sua organização, 

de forma que possa se apropriar de novas partes do Id. Onde era Id há de ser Ego” (“A divisão 

da personalidade psíquica”, in “Novas contribuições à psicanálise”, 4, 1932, in Freud 1968, 

vol. II, p. 916).  Por outro lado, invocando os estoicos, Spinoza e Marx, poderíamos lembrar 

que a liberdade também pode ser entendida como “consciência da necessidade”, e para tanto 

seria indispensável um enfoque holístico das relações inter-pessoais e daquelas existentes 

entres os seres humanos e a natureza não humana. 

A seguir haverá de se mostrar que o enfoque humanista, democrático e participativo 

fomenta a expansão da liberdade de decisão dos sujeitos envolvidos no processo de EA 

(muito mais, por exemplo, que uma “educação bancária”, segundo a caracteriza Paulo Freire, 

em Pedagogia do Oprimido, 1970, cap. 2); tal demonstração não parece difícil á luz, por 

exemplo das definições de Lalande (Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, 

1977). Ali se lê que não há definição mais compreensiva do humanismo que a seguinte: 

“antropocentrismo refletido, que, partindo do conhecimento do ser humano, tem por objeto a 

mise en valeur do ser humano, com exclusão daquilo que o aliena de si mesmo, seja 

sujeitando-o a verdades  e potências sobrehumanas, seja  desfigurando-o por alguma 
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utilização infra-humana”; [para que não se acredite que há uma contradição entre o 

„antropocentrismo‟ recém citado e o „holismo‟ da EA apregoada pelo primeiro princípio que 

ora analisamos, lembramos que em termos rigorosamente éticos temos rechaçado o 

„biocentrismo‟ adotado por alguns segmentos do movimento ambientalista nos seguintes 

termos: “Da minha parte tenho marcado minha distância a respeito do chamado 

„biocentrismo‟ salientando que a ética, constituida-instituida pela pergunta „Que devo fazer?‟, 

é, por esse simples mas decisivo fato lingüístico (pelo menos na atual situação dos nossos 

conhecimentos) assunto humano ( já que não nos consta que sequer os mais evoluídos códigos 

de comunicação animal tenham no seu bojo espaço para os atos lingüísticos assim como os 

conhecemos nós os humanos, muito menos para a citada pergunta em especial). Assim é 

literalmente um nos-sens se colocar um mamífero não-humano (mesmo que seja um 

mamífero superior), uma planta ou um mineral, como sujeitos éticos. Ora, isso não nos isenta 

da responsabilidade que nos cabe em relação aos entes não-humanos, responsabilidade que 

muitas vezes, podemos precisar-assumir mais cabalmente fazendo o esforço de „pôr-nos no 

seu lugar‟” (Lopez Velasco, Fundamentos lógico-lingüísticos da ética argumentativa, 2003, p. 

78-79). Por outro lado, que o enfoque “democrático e participativo” fomenta a liberdade 

individual de decisão, o atesta a velha definição (grega) de “democracia” retomada por 

Lalande (1977): “estado político no qual  a soberania pertence à totalidade dos cidadãos”; o 

adjetivo “participativo” quer salientar que não basta ao exercício da democracia o mecanismo 

“representativo” (onde alguns são eleitos para encarnar-exercer de fato a liberdade de decisão 

de cada um dos que compõem a maioria), pois é necessário que cada um participe diretamente 

na tomada de decisões. Mesmo que a desigualdade dos sujeitos envolvidos no processo de EA 

na condição de educandos e educadores merece ser analisada para não se assumir uma 

superficial, demagógica, equivocada e contraproducente postura “(pseudo)democrática” no 

processo de educação-aprendizagem (contra a qual já chamaram a atenção Saviani (em Escola 

e democracia, 1983) e Paulo Freire (em conferência que lhe ouvimos ministrar em P. Alegre 

dois anos antes da sua morte ocorrida em 1997), resulta evidente que a educação dialogada 

proposta por Freire, e que fazemos nossa na EA problematizadora, promove (muito mais que 

a “educação bancária criticada por ele) a liberdade de decisão dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo. Por  último, resta a questão do “enfoque holístico”. Com a reserva antes 

apontada no atinente a relação entre “condição social” (agora “holística”) e “liberdade”, 

lembramos que “holismo” (do grego ‘olos’) é inicialmente a “doutrina segundo a qual o todo 

é algo mais que a soma das suas partes” (Lalande, 1977); por sua vez, Capra (O Tao da Física, 

1996, p. 33) considera que “enfoque holístico” é sinônimo de “enfoque sistêmico”; von 
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Bertalanffy (Teoria Geral dos Sistemas, 1968, cap. 2) definiu “sistema” como “complexo de 

elementos em interação”, e acrescentou que faz parte da visão sistêmica, além da já citada 

consideração da relação entre „todo‟ e „partes‟, a explanação da causalidade não linear, 

embora ainda unidirecional, por „elos de retroalimentação‟ (feedback), e a consideração da 

causalidade não linear e não unidirecional, que, diferentemente dos „elos de 

retroalimentação‟, vê a bidirecionalidade-reciprocidade da relação dos elementos (as vezes 

situados em „elos‟ diferentes); da minha parte tenho salientado (Lopez Velasco, Ética para o 

século XXI: rumo ao ecomunitarismo, 2003, p. 134-135) que quiçá a mesma “visão holística” 

está na concepção marxiana do “método científico” (da crítica da economia política) quando 

caracteriza a construção do conhecimento como sendo “a passagem de uma visão caótica de 

um todo, para a uma rica totalidade de determinações e de numerosas relações” (Marx, 

Contribuição à crítica da Economia Política, 1857-1858); também salientamos que no que diz 

respeito a situação-consideração do ser humano em qualquer estrutura sistêmica, há de se 

salientar que este não é „mais um elemento dessa trama‟, porque o caráter histórico da 

condição humana apóia-se na grande capacidade de ação-reação-transformação do ser 

humano sobre seu entorno não humano (para bem e para mal, como o mostra o atual 

capitalismo globalizado), que se acompanha da transformação do próprio ser humano (fatos 

que desde Aristóteles reúnem-se na categoria de „praxis‟ retomada por Marx e Paulo Freire); 

já Kant (Crítica da razão prática, 1788, livro I, cap. 3), convicto de que só o ser humano é 

sujeito moral entre os mortais,  abordou essa especificidade do ser humano no conjunto do 

universo dos mortais com a versão do seu imperativo categórico que diz que nunca devemos 

tratar a humanidade nem nos outros nem em nós mesmos como um meio, mas sempre como 

um fim. Acreditamos que o “enfoque holístico” fica sustentado-exigido pela nossa terceira 

norma fundamental. Note-se que os conceitos contidos neste primeiro princípio podem ser 

fundamentados na primeira e na segunda normas da ética (ver mais adiante), porquanto 

nenhuma concepção humanista, democrática e participativa (da EA ou do que quer que seja) 

pode se sustentar sem a defesa da liberdade individual de escolha (primeira norma) e sem a 

contribuição de cada um na busca do consenso (busca em último caso resolvida pelo voto da 

maioria;  lembremos que em 2001 redefinimos “democracia” como sendo o regime onde “os 

mais decidem”, Lopez Velasco, Ideias para o socialismo do século XXI com visão marxiana-

ecomunitarista, 2012); já o “enfoque holístico” fica sustentado-exigido pela nossa terceira 

norma fundamental. 

 A educação ambiental ecomunitarista que proponho inclui e promove uma erótica da 

libertação que desperte os educandos para o respeito para com o outro e o livre e consensuado 
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gozo do prazer compartilhado e que não atente contra a saúde); assim tal educação inclui uma 

educação sexual libertadora, crítica do machismo, da homofobia e da culpabilização beata da 

masturbação.  

 Por sua vez, a comunicação simétrica é aquela em que cada ser humano (por exemplo 

a partir dos 7 anos, ou dos 11, para respeitar a idade de desenvolvimento das operações 

formais, ou seja do raciocínio lógico, segundo Piaget) é tanto produtor como receptor de 

mensagens, informações, opiniões  e artes; assim ela supera a brecha atualmente existente 

entre „formadores de opinião‟ e o restante da cidadania (aqueles que, passivamente, tem a sua 

opinião formada pelos primeiros); ela supera também a brecha atualmente existente entre os 

comunicadores profissionais, ou ainda os cientistas e artistas, por um lado, e o chamado 

„público‟, por outro lado); essa comunicação simétrica exige a eliminação dos atuais 

latifúndios mediáticos privados e a multiplicação e fortalecimento da mídia comunitária e da 

mídia pública (em especial da sonora e da áudio-visual, que são aquelas que atingem a maior 

quantidade de pessoas no planeta). 

 Quando se diz que a proposta ecomunitarista é utópica devemos lembrar das palavras 

popularizadas por Eduardo Galeano (ditas pela primeira vez por um intelectual argentino) 

acerca da utopia: quando caminhamos dez passos a utopia afasta-se mais dez, quando 

caminhamos mil passos a utopia afasta-se mais mil; então pergunta-se, „para que serve a 

utopia?‟ A resposta é simples: a utopia „serve‟ para não cessarmos de caminhar. A essas 

palavras, acrescento que o ecomunitarismo é uma estrela guia para todas as tentativas 

cotidianas de crítica-superação do capitalismo, pois sem essa guia poderíamos andar em 

círculos, ou perder completamente o rumo.  

Uma vez feito esse brevíssimo resumo da proposta ecomunitarista, devo dizer com 

satisfação que nestes vinte anos não faltaram algumas e alguns alunas e alunos que se 

deixaram seduzir por esse horizonte e, cada uma e cada um deles com a sua própria 

inspiração, tentaram mudar parcelas da realidade, orientando-se pela guia do ecomunitarismo, 

quer na luta socioambiental pontual (como é a luta para se ressarcir as vítimas de crises 

ambientais provocadas pelo afã de lucro próprio do capitalismo), quer na esfera da 

reivindicação social, ajudando a construir um bairro novo e minimamente saudável, para 

moradores em condições de extrema vulnerabilidade, quer no âmbito da educação formal, 

tentando elaborar ou aprimorar Cursos e/ou currículos a partir do horizonte-guia 

ecomunitarista, quer ainda na construção da Agenda 21 para uma cidade.  
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Tenho a ousadia e a imodéstia de esperar e desejar que no futuro tais esforços não 

venham a faltar, ao tempo que se precisam, detalham e ampliam cada vez mais as propostas 

da visão ecomunitarista para todos os âmbitos e todas as problemáticas.  
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Resumo 

No VI Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental – EDEA, ocorrido de 24 a 26 de 
setembro de 2014 na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, debateu-se sobre os 20 
anos de existência do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA em 
uma roda de diálogos com a Educação Ambiental, que oportunizou conhecer e refletir 
sobre a o processo de formação dos educadores ambientais a partir de diferentes ontologias 
e epistemologias. O debate problematizou a atuação do educador ambiental, de maneira a 
questionar quais foram, são e serão as mudanças ocorridas na compreensão da pesquisa em 
Educação Ambiental. Portanto, este artigo trata de tema debatido durante o evento citado 
com o propósito de ampliar as reflexões referentes à constituição e à atuação dos 
educadores ambientais no PPGEA. 
 

Palavras-chave: Constituição. Diálogo. Educação Ambiental.  

 

ABSTRACT 
The VI Congress denominate Dialogue with the Environmental Education, in September, 24 until 26, 2014, 
at the Universidade Federal do Rio Grande - FURG, struggled about the 20th anniversary of the Post-
Graduate Program in Environmental Education – PPGEA. The wheel of dialogue with the Environmental 
Education provided an opportunity to meet and reflect about the formation process of environmental 
educators from different ontologies and epistemologies. The debate problematized the action of 
environmental educators in order to question what were, are and will be the changes in the understanding of 
research in environmental education. Therefore, this article addresses the topic discussed at the event 
mentioned in order to broaden its thinking on the establishment and operation of environmental educators in 
PPGEA. 
 
Key-words: Constitution. Dialogue. Environmental Education. 

 

 

 

   

                                                           
1 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental-PPGEA da Universidade Federal 
do Rio Grande-FURG (2010-2014); Professora da Faculdade de Direito-FADIR/FURG; Líder do Grupo de 
Pesquisa Direito e Educação Ambiental – GPDEA/CNPQ; Mestre e Doutora em Educação Ambiental  - 
vanessac@vetorial.net 
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Introdução
2
 

  Inicialmente agradeço a comissão organizadora pelo convite para participar do VI 

Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental – EDEA e pela oportunidade ímpar de 

conhecimento e diálogo. 

  A roda de diálogos com a Educação Ambiental intitulada PPGEA: 20 anos 

constituindo educadores ambientais ocorrida no VI Encontro e Diálogos com a Educação 

Ambiental – EDEA, de 24 a 26 de setembro de 2014 na Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, foi momento de conhecimento, reflexão e debate entre professores e 

alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - PPGEA. Pela atual 

Coordenação do PPGEA, elaborou-se um texto-base para apresentação do primeiro e único 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental do Brasil para iniciar a discussão.  

  O texto teve como principal objetivo tratar de forma articulada sobre a pesquisa em 

EA, o histórico do surgimento do PPGEA/FURG e a produção científica realizada durante 

o processo educativo ambiental de forma a proporcionar o ponto de partida das discussões, 

as quais apontaram características, desafios e perspectivas para a pesquisa em Educação 

Ambiental (EA) e para a consequente formação dos educadores ambientais do PPGEA. 

  Existem muitos trabalhos investigativos sobre a pesquisa brasileira em EA que vêm 

se desenvolvendo nos últimos anos. Destacam-se: “As pesquisas sobre educação ambiental 

no Brasil e as escolas: alguns comentários iniciais” desenvolvido por Fracalanza (2004); 

“O estado da arte da pesquisa em Educação Ambiental no Brasil”, de Reigota (2005), o 

qual avalia a produção acadêmica brasileira de teses e dissertações em EA no período 

compreendido entre 1984 a 2002; o trabalho de Lorenzetti e Delizoicov (2007), onde é 

analisada a produção em EA proveniente de diversos programas de pós-graduação 

brasileiros; a pesquisa do Ministério da Educação e Cultura - MEC (2006) sobre 

“Educação na diversidade: o que fazem as escolas que dizem que fazem Educação 

Ambiental?” é trabalho que também merece destacada referência; por fim, e sem ter a 

pretensão de esgotar o assunto a respeito de importantes trabalhos já realizados no sentido 

exposto, ressalta-se o trabalho de Carvalho e Farias (2011) denominado “Um balanço da 

produção científica em educação ambiental de 2001 a 2009 (Anped, Anppas e EPEA)”, o 
                                                           
2 Com a finalidade de refletir sobre a evolução do PPGEA durante os quatro anos em que a autora coordenou 
o PPGEA foi usado o artigo A inserção da pesquisa em Educação Ambiental na pós-graduação brasileira: o 

debate a partir do PPGEA-FURG publicado na Revista Pesquisa em Educação Ambiental 
(CAPORLINGUA, 2012) tendo em vista a sua participação como palestrante no VI Encontro de Pesquisa em 
Educação Ambiental - EPEA, em Ribeiro Preto –SP em setembro de 2011, momento em que iniciava a sua 
gestão no Programa.  
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qual preocupa-se com a legitimação de um conhecimento válido em EA e a autoridade em 

falar do campo investigativo da EA. 

  Assim, com base na perspectiva de quem compreende o PPGEA de fora e na 

perspectiva de quem faz parte do PPGEA, procurou-se tratar de tema que vem sendo 

debatido amplamente, a fim de ampliar as reflexões em torno da realidade da pesquisa em 

EA no Brasil e o papel do educador ambiental nas mais diversas áreas do conhecimento. 

 

O contexto da pesquisa em Educação Ambiental 

  O espaço de conhecimento e diálogo proporcionado pelo VI EDEA evidenciou 

importante debate sobre os 20 anos de existência e constituição de educadores ambientais 

no PPGEA, pois possibilitou que os participantes do evento conhecessem a respeito das 

pesquisas e atuações em EA a partir das palestras dos professores, alunos e egressos do 

PPGEA.  

  O termo pesquisa é amplamente utilizado, diuturnamente, com sentidos muito 

diferentes, ou seja, a pesquisa é considerada o ato pelo qual se procura conhecer sobre 

alguma coisa, desse modo, se constata que a pesquisa está presente na vida sempre que se 

busca alguma informação para tentar compreender e ou solucionar determinado problema a 

partir da análise de diversos elementos importantes para que se esclareçam as dúvidas, 

aumentem o conhecimento ou auxiliem nas escolhas.  

No entanto, em um sentido mais estrito, a pesquisa será tomada com o objetivo de 

buscar conhecimentos sobre determinado tema que ultrapasse o entendimento comum 

proporcionando outra compreensão da realidade. Salientando que o conhecimento é 

determinado de acordo com o contexto histórico, as teorias, métodos e técnicas escolhidos 

pelo pesquisador (GATTI, 2012). 

Convém ressaltar ainda que o conhecimento se constroi, não se transmite, pois 

conhecimento transmitido é apenas informação. Ele deverá atuar em processo constante de 

desconstrução e reconstrução para que a pesquisa tenha sentido de transformação política 

(DEMO, 2008). 

 Assim considerada, a pesquisa em EA por seu caráter transversal e interdisciplinar 

está contemplada nas mais diversas áreas do conhecimento, promovendo interfaces e 

intervenções complexas e contextualizadas com o seu tempo. Nesse sentido afirma 

Fracalanza:  
No Brasil, as pesquisas em Educação Ambiental, realizadas em Cursos de Pós-
Graduação de diferentes Instituições de Ensino Superior, têm sido produzidas em 
diferentes programas vinculados a diversas áreas de conhecimento, tais como: 
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Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biologia (especialmente Ecologia); 
Ciências Sociais; Direito; Economia e Administração; Educação; Engenharias; 
Geologia ou Geociências; Geografia; História; Medicina e Saúde Pública; 
Veterinária (FRACALANZA, 2004). 

 

 Portanto, muitos trabalhos de pesquisa em EA são feitos por mestres e doutores de 

outras áreas do conhecimento, o que contempla uma das principais características da EA 

que é estar presente em todas as áreas do conhecimento e níveis de educação, segundo 

preceitua o ordenamento jurídico, ou seja, a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 

nº 9795/99, em consonância com a Constituição Federal Brasileira de 1988 

(CAPORLINGUA e COSTA, 2011). 

  Porém, os educadores ambientais enfrentam problemas quanto à aceitação e 

inserção da sua produção científica em EA, pois os artigos produzidos nem sempre são 

aceitos pelas revistas fora da área da educação, bem como não são considerados relevantes 

para os indicadores de avaliação de cursos de Pós-Graduação de áreas outras que não da 

educação. Consequentemente, e com maior preocupação, a sua inserção no mercado de 

trabalho também é questionada, tendo em vista a não especificidade de atuação do 

educador ambiental em uma área do conhecimento (compreensão severamente criticada e 

fruto de um impasse positivista) ou mesmo pelo entendimento que todos fazem EA em 

qualquer espaço ou tempo. Nesse sentido afirma Loureiro: 
Devemos lembrar que, além da adoção de um sentido histórico-social para a 
caracterização das pessoas e sua inserção no mundo, esta, que parece ser uma 
sutil mudança de foco do comportamento para a atitude, representa uma 
diferença fundamental, nem sempre conhecida por educadores e educadoras 
ambientais (LOUREIRO, 2012, p.84). 

 

 Desse modo, salienta-se a respeito da necessidade de buscar a união dos educadores 

ambientais para fortalecer o compromisso com a EA e a participação em diferentes espaços 

por meio do pensar e fazer no coletivo com o intuito de promover uma inserção política 

junto aos órgãos governamentais de gestão.  

 Os problemas ambientais aliados à reflexão sobre as complexas relações políticas, 

econômicas, sociais e culturais precisam envolver, de modo integrado, pesquisadores cada 

vez mais preocupados com questões norteadoras da crise pela qual passa a humanidade. 

Nesse contexto, a EA torna-se essencial para a transformação e deve estar presente em 

todos os espaços educativos, de forma interdisciplinar e transversal. Ademais, a 

incorporação da EA às políticas públicas revela a sua crescente importância como proposta 

de buscar refletir e intervir na realidade. 
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Vinte anos de pesquisa em Educação Ambiental no PPGEA/FURG
3
 

 O Programa de Pós-Graduação (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG, ao longo de 20 anos e como único Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental stricto sensu do Brasil, vislumbra desafios e perspectivas em alcançar a sua 

proposta de constituição de educadores ambientais por meio da inserção da pesquisa na 

pós-graduação brasileira. 

  A EA brasileira tem se constituído como um campo de atividade científica da área 

educacional, mas ultrapassando seus limites, de forma a dialogar com as mais diversas 

áreas de conhecimento. Reigota afirma que a atividade científica da EA está 

profundamente relacionada com os sujeitos que buscaram e criaram espaços para a 

produção de conhecimento nessa área (REIGOTA, 2005). 

 Na história do PPGEA, os professores possuem doutorado em diversas áreas, com 

predomínio da área da educação, tais como: Educação, Ciências da Educação, Educação 

em Ciências, Ciências Marinhas, Ciências do Movimento Humano, Informática na 

Educação, Psicologia, História, Sociologia, Filosofia, Filosofia da Enfermagem, 

Enfermagem, Letras, Direito e Ecologia. Atualmente, fazem parte do corpo docente quatro 

doutoras em Educação Ambiental egressas do PPGEA. Portanto, a formação diferenciada 

dos professores, alunos, projetos, grupos de pesquisa, estrutura curricular e estágio 

docência do PPGEA, contribui fortemente para a ambientalização da educação e dos 

currículos. 

 Reigota ao verificar o estado da arte da pesquisa em EA, no período compreendido 

entre 1984 a 2002, afirma que  
O Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental da Fundação 
Universidade Rio Grande, pela sua especificidade, é o que tem contribuído com 
maior quantidade de dissertações (41 até o final do levantamento), apresentando 
ampla e profícua variedade temática (REIGOTA, 2007, p. 39). 

 

  Lorenzetti e Delizoicov (2007) ao considerarem a produção da pesquisa em EA por 

regiões e estados, localizaram as principais instituições de ensino que produzem sobre a 

temática EA e os dados demonstraram, novamente, a preponderância na produção do 

PPGEA/FURG em EA. Afirmaram ainda que o programa possui pesquisa consolidada uma 

vez que, desde 1997, sistematicamente produz dissertações na área. 

 Interessante compreender que a pesquisa em educação ocorre a partir da produção 

do conhecimento sobre o processo educativo ambiental, o qual visa a problematização do 

                                                           
3 O Projeto Pedagógico do PPGEA foi utilizado como fonte de referência (SCHIMDT, 2010). 
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meio ambiente de forma a abordar a complexidade das relações com o objetivo de 

provocar a reflexão crítica e transformadora para a reconstrução da realidade. Logo, 

vislumbra-se a EA como uma educação política preocupada, principalmente, com a 

cidadania e a justiça ambiental. 

  Portanto é tarefa da Educação Ambiental proporcionar e promover a 

ambientalização dos processos educativos nas mais diversas áreas e níveis de 

conhecimentos. Assim, o foco da produção de conhecimentos não são os temas ambientais 

gerais, mas o processo educativo voltado para a problematização do ambiente (TOZONI-

REIS, 2008).  

 Foi com essa intenção que o PPGEA teve sua origem em 1993, quando um grupo 

interdisciplinar de docentes deu início ao processo de organização do Mestrado em 

Educação Ambiental (MEA), tendo em vista a importância da EA face à crise ambiental. 

Salienta-se que, desde 1984, a EA se tornou tema de dissertações, sendo a primeira tese de 

doutorado defendida foi no ano de 1989 na Universidade de São Paulo (REIGOTA, 2005). 

 À época da criação do MEA os seus fundamentos desenhavam-se para a formação 

de uma instância privilegiada de reflexão e de irradiação da concepção de EA, ou seja, 

formar, pelo ensino e a pesquisa, educadores para se tornarem agentes multiplicadores da 

EA. Atuar como instância formadora de opinião pública reflexiva por meio das atividades 

de pesquisa, extensão e divulgação desenvolvidas pelo seu corpo docente e discente foi um 

objetivo constante. Nesse sentido narra sobre a gênese do PPGEA Molon:  
 
Inicialmente, o programa foi pensado a partir de dois campos do conhecimento: 
Educação e Meio Ambiente, retratando no seu interior a dicotomia presente 
nessa construção, em que se tinham professores conhecedores da Educação e 
professores conhecedores das Ciências Biológicas, especialmente do meio 
ambiente e da oceanologia (MOLON, 2008, p. 79). 
  

  A consolidação da pesquisa, no decorrer dos anos, possibilitou, em 2006, a 

constituição da primeira turma no nível de doutorado. Assim, o PPGEA passou a incluir 

em seu estatuto a formação de doutores em EA. O Curso de Doutorado agregou à formação 

de acadêmicos a importância da pesquisa como veículo de aprimoramento da qualidade de 

vida ante as premências de um século que se iniciou sob a necessária égide da ética, da 

solidariedade e integridade do ser humano.  

  O PPGEA possui apenas uma área de concentração: Educação Ambiental. 

Apresenta atualmente as seguintes linhas de pesquisa, que se complementam e se 

entrelaçam na medida em que as pesquisas em EA são produzidas:  
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- Fundamentos da Educação Ambiental (FEA): aborda os fundamentos históricos, 

antropológicos, sociológicos, filosóficos (éticos e epistemológicos) da EA, pois são 

importantes na definição e na busca de mudanças de valores, conhecimentos, habilidades e 

comportamentos almejados pela EA na transformação da crise socioambiental. 

- Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educadores(as) (EAEFE): investe no 

desenvolvimento profissional dos pesquisadores em EA e busca a superação da dicotomia 

entre formação inicial e continuada e a articulação entre processo de ensino-aprendizagem 

e sua inserção no contexto sócio-histórico-cultural; discute a formação teórica, crítica e 

reflexiva nos contextos educativos que constituem os saberes da docência, as redes da 

aprendizagem e a constituição de professores educadores ambientais. 

- Educação Ambiental Não Formal (EANF): estuda as questões socioambientais nos 

campos não formais e informais da EA; enfatiza a dimensão ético-estética, a diversidade e 

alteridade dos grupos sociais, as relações entre a EA, os gêneros, as gerações humanas em 

todas as suas idades, o desenvolvimento humano e sistêmico, a compreensão da 

interligação dos espaços ambientais, da saúde coletiva e da qualidade de vida dos sujeitos e 

das instituições e organizações sociais; busca a construção coletiva de sociedades 

sustentáveis e utopias concretizáveis.  

 Tais linhas de pesquisa foram criadas para atender a proposta do PPGEA que 

consiste na formação, nas mais diversas áreas do conhecimento, de educadores ambientais, 

isto é, profissionais que tenham como preocupação: aprofundar a compreensão crítica da 

atual crise ambiental no Brasil e no mundo; explorar alternativas teóricas e práticas 

superadoras da referida crise; fundamentar a elaboração de propostas pedagógicas capazes 

de contribuir para a formação de cidadãos críticos e transformadores da crise; focalizar a 

situação ambiental regional e o papel que cabe à Educação; pesquisar na área da EA, 

buscando identificar problemas e propor soluções dentro de sua área de conhecimento e 

atuação; agir como elemento de reflexão e geração de propostas em matéria de EA como 

fator fundamental para a sustentabilidade.  

 Logo, o PPGEA tem como principais objetivos: formar docentes pesquisadores 

capazes de contribuírem para a produção de conhecimentos e sua transformação no campo 

da EA; criar condições que oportunizam  a pesquisa e a teorização no campo da EA em 

suas múltiplas dimensões; possibilitar um ambiente que acolha a reflexão crítica coletiva 

sobre a prática e as teorias pedagógicas; contribuir para a qualificação da Educação 

Brasileira através do aprofundamento de estudos, do desenvolvimento de pesquisas e da 

produção de teorias que concorram para o avanço do saber e do fazer educativos; 
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contribuir para a consolidação de uma produção científica que aporte uma visão mais bem 

integrada do conhecimento. 

 

O educador ambiental no contexto da pesquisa do PPGEA/FURG 

  A pesquisa em EA e o papel do educador ambiental no contexto da atualidade 

denota a importância da formação de educadores ambientais que possam atuar e instaurar 

processos de transformação diante da inexorável fragilidade da transformação oriunda de 

uma crise ambiental que diuturnamente assola o planeta: 
O educador ambiental precisa atribuir prioridade à interdisciplinaridade como 
forma de produzir conhecimento, e tentativa de estabelecer a complementaridade 
no campo científico fragmentado, mas sem renunciar ao rigor científico e ao 
debate consistente e crítico da comunidade científica. A educação ambiental se 
faz realidade, mas combinando princípios com práticas e pesquisas empíricas. 
Cabe ao educador ambiental atentar para o nexo e as respectivas distinções entre, 
de um lado, o real/fatual, as práticas e os processos sociais, os conflitos, a 
solidariedade; de outro, o dever ser, os ideais, os enunciados, as representações 
sociais, os discursos, os documentos ou planejamentos (SCHMIDT, 2010).  
 

  O PPGEA, desde a sua criação, vem desenvolvendo ações de pesquisa, ensino e 

extensão comprometidas com a produção e divulgação do conhecimento e com a formação 

de educadores ambientais, tecendo uma rede de informações gerais e específicas as quais, 

de variadas maneiras, têm demonstrado uma pertinente inserção social.  

 As dissertações e as teses produzidas no PPGEA (em 2008 foi defendida a primeira 

tese em Educação Ambiental) tratam de temáticas relacionadas ao ambiente regional com 

fortes repercussões no contexto global. Dentre os problemas que têm sido identificados e 

tratados pelo Programa destacam-se: conceitos teórico-epistemológicos da EA, degradação 

ambiental, poluição, gestão dos recursos naturais, formação de professores, currículo, 

constituição de educadores ambientais, fatores e mecanismos de situações de risco e 

proteção social, exclusão social e saúde ecossistêmica (SCHMIDT, 2010).  

Até o final do ano de 2013 foram defendidas 247 dissertações e 51 teses, 

distribuídas ao longo dos anos, conforme se percebe por meio do gráfico (figura 01) e do 

quadro (figura 02) relativos à produção da pesquisa no PPGEA/FURG, os quais se 

encontram abaixo relacionados. 
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Figura 01 
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Figura 02 

   

 A abordagem dos conteúdos nas disciplinas, leituras dirigidas e práticas de pesquisa 

que compõem o curso de Mestrado e o curso de Doutorado, converge para a ênfase na 

reflexão e ação sobre o meio ambiente, desencadeando atividades de EA que extrapolam as 

discussões em sala de aula, atingindo grupos sociais de diferentes expressões culturais e 

escolas da região e que são promovidas pelos educadores ambientais provenientes de 

diversas áreas do conhecimento. 

  O contexto de atuação do educador ambiental está previsto na Constituição Federal, 

art. 225, inciso VI, regulado pela Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei 

9.795/99), a qual, especificamente, no art. 3º, define as incumbências em EA, delegando 

responsabilidades quanto à sua aplicação ao Poder Público, instituições educativas, órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, meios de comunicação de 

massa, empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas e à sociedade como 

um todo.  

Por sua vez, o Decreto nº 4.281/2002 ao regulamentar a PNEA, demonstra a ampla 

abrangência dos contextos de ação do educador ambiental, ao determinar, em seu art. 6º, 

que deverão ser criados, mantidos e implementados, programas de EA integrados a todos 

os níveis e modalidades de ensino; às atividades de conservação da biodiversidade, de 

zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de 

gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável 

de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental; às políticas 

públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia de comunicação, de 

transporte, de saneamento e de saúde; aos processos de capacitação de profissionais 

promovidos por empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas; a projetos 

financiados com recursos públicos; e ao cumprimento da Agenda 21. 
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 Assim, os profissionais estarão capacitados para exercer atividades de docência 

e/ou pesquisa em instituições educacionais, além de poderem atuar em organismos sociais 

e empresariais que demandem conhecimentos relacionados a EA.  

  Esse amplo conjunto de atores e ações, sintetizado na figura 03 em função das 

categorias EA formal, EA não formal e informal, constitui o amplo contexto de ação do 

educador ambiental, demonstrando o desafio de formação de profissionais em EA que 

estejam capacitados para atuar com os diferentes públicos (tempos) e realidades 

socioambientais (espaços) nele envolvidos (SCHMIDT, 2010).   

 
Figura 03: Contexto de ação dos educadores ambientais e os espaços e tempos de atuação 

profissional 

 

  Com base nos principais contextos assumidos de ação da EA – Ensino, Pesquisa, 

Extensão/Ação Comunitária e Gestão – tratou-se de definir no âmbito do PPGEA o perfil 

de ação profissional do educador ambiental. Logo, uma vez que esteja estabelecido o 

conjunto de atividades previstas para a atuação de um profissional em seus possíveis 

setores, é possível propor um currículo que contenha e desenvolva adequadamente os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao alcance dos objetivos. Isso permite 

que haja disciplinas ou módulos voltados à esperada atuação do profissional que se deseja 

formar. Cada componente de uma disciplina (ou mesmo ela própria) pode ser revisto 

sempre que as evoluções da ação profissional forem detectadas, o que é muito comum no 

sistema socioambiental como o que vivemos (SCHMIDT, 2010). 
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 Portanto, o perfil do egresso do PPGEA também é determinado pela inserção da 

pesquisa, a partir de um amplo conjunto de atores e ações na articulação entre as linhas de 

pesquisa de forma a constituir o contexto de atuação do educador ambiental, demonstrando 

o desafio de formação de profissionais em EA que estejam capacitados para estar com os 

diferentes públicos e realidades socioambientais.  

  O processo de formação dos educadores ambientais é complexo no sentido de 

envolver a sua implicação com os pressupostos teóricos, filosóficos, éticos, políticos e 

socioculturais que fundamentam a área da EA. Ademais, é preciso ir além, conforme 

assevera Molon: 
Além disso, é necessário conhecer e dialogar com os autores e interlocutores, 
com as publicações de livros, das revistas e periódicos da área. É preciso 
entender as relações entre a EA e a Educação e entre a EA e as demais áreas do 
conhecimento; bem como conhecer os documentos e leis, as políticas públicas 
em EA. Ainda, acompanhar os eventos promovidos, participar dos eventos, do 
GT da ANPEd e das ANPEds Regionais. Cabe destacar a importância da 
presença e da participação de educadores ambientais no GT EA na ANPEd 
Nacional e na ANPEd-Sul (MOLON, 2008, p. 73). 

 

  Assim, a pesquisa em EA e o papel do educador ambiental no contexto da 

atualidade denota a importância da formação de educadores ambientais que possam atuar e 

instaurar processos de transformação diante da inexorável fragilidade da transformação 

oriunda da crise ambiental que atinge o planeta. Salienta-se que as discussões relacionadas 

às questões ambientais nos mais variados setores da sociedade apontam para a necessidade 

de uma Educação Ambiental política em que a valorização das políticas públicas deve ser 

uma constante a fim de beneficiar o maior número de pessoas no presente e nas futuras 

gerações. 

 

Considerações finais  

  A pesquisa brasileira em EA permite ações políticas e pedagógicas, uma vez que a 

EA é uma educação política com o compromisso de consolidar uma sociedade democrática 

em busca da efetivação da cidadania. A pretensão da EA em formar cidadãos críticos e 

participativos é no sentido de prepará-los para a transformação necessária. 

  A cidadania confere ao cidadão a participação na vida política e consequentemente 

o acesso efetivo aos direitos fundamentais. No entanto, é necessário que o cidadão 

participe das relações fazendo valer seus direitos de modo a perceber que a cidadania se 

constroi no movimento da realidade socioambiental e para tanto é preciso o conhecimento 

gerado pela Educação Ambiental transformadora, a fim de proporcionar escolhas e assim 

exercer direitos (CAPORLINGUA e COSTA, 2011). 
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  O aumento dos trabalhos de pesquisa em EA denota a existência de um grupo 

crescente de pesquisadores em EA no Brasil preocupados com a realidade e o futuro do 

planeta. É necessário compreender a relevância do aumento dessa produção, 

principalmente quanto à crescente contribuição para a formação crítica de cidadãos que 

vivem problemas relacionados com o meio ambiente, isto é, de interesse difuso e coletivo. 

 Como resultado desse processo, tem-se a perspectiva do surgimento de novas linhas 

de pesquisa, bem como processos de ensino-aprendizagem e métodos de investigação que 

acompanhem as questões ambientais e seus respectivos conflitos, os quais desencadeiam 

um processo constante de revisão do projeto pedagógico do PPGEA.  

 Vinte anos se passaram e o PPGEA se constituiu em importante referência de 

pesquisa na pós-graduação brasileira, de formação de educadores ambientais e de inserção 

social acadêmica na comunidade ajudando a cumprir o papel da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG/RS, a qual possui a sua vocação voltada ao ecossistema costeiro. O 

Município do Rio Grande/RS se beneficia com a existência do PPGEA/FURG, pois como 

centro de EA promove a problematização, reflexão, compreensão da necessidade de ações 

conectadas com a região e seus respectivos conflitos ambientais oriundos do seu espaço e 

tempo. 

  Assim, o EDEA é momento que representa encontros e diálogos com a EA e 

confere determinação para que as investigações se mostrem em diálogos de luz e caminhos 

harmoniosos em prol de um espaço/tempo que contemple esperanças transformadoras a 

partir da EA. 
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Resumo 
O presente artigo é reflexo da fala realizada durante o VI Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental - VI 
EDEA, do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande 
(PPGEA/FURG), por um dos autores. No entanto, a fala (e seu conteúdo) foi construída coletivamente, 
fundamentalmente através de dados produzidos por pesquisas realizadas e vinculadas ao Observatório dos 
Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil (FURG), que têm nos proporcionado uma 
reflexão sobre a educação ambiental.  
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Abstract 
This article is based in a lecture that happened during the meeting named VI Encontro e Diálogos com a 
Educação Ambiental (VI EDEA), that happened at Universidade Federal de Rio Grande (FURG) by Programa 
de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA). The lecture was made by one of the authors that wrote this 
article. However, the content was constructed collectively, based in data obtained through researches made by 
Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil (FURG). It has been 
developing a thoughts-provoking about Environmental Education. 
 
Keys Word: Environmental Education. Environmental conflicts. Research. 
 

 

Introdução 

O presente artigo é uma ampliação da fala pelo Prof. Carlos RS Machado no VI 

Encontro Diálogos com a Educação Ambiental, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 

em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA/FURG). A 

apresentação, e o conteúdo que deu origem a esta fala, bem como a reflexão é fruto da 

construção coletiva da equipe do Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do 

Extremo Sul do Brasil, e ampliadas para esse artigo com as pesquisas em desenvolvimento ou 

para se iniciar. Assim, essa é uma escrita coletiva onde trazemos o olhar que tem "suleado" os 

debates e pesquisas do grupo em relação à educação ambiental, conflitos ambientais e justiça 

ambiental, portanto, não é nosso objetivo nesse momento fazer uma ampla discussão e revisão 

sobre o assunto. 

 Assim, procuramos estruturar esse artigo trazendo elementos dos nossos 

embasamentos e debates teóricos, mas principalmente sobre o mapeamento dos conflitos 

ambientais e urbanos da região do Extremo Sul do Brasil, caracterizada como "zona de 

sacrifício" (SANTOS; MACHADO, 2013; SANTOS; ARAÚJO; MACHADO, 2013) e 

pesquisas em desenvolvimento. 

 

Nosso ponto de partida 

Partimos do pressuposto de que existe desigualdade ambiental, onde a riqueza e a terra 

são apropriadas de forma desigual pelos diferentes grupos sociais, bem como os impactos 

ambientais negativos oriundos de empreendimentos ou de projetos de desenvolvimento são 

jogados sobre setores e parte da população causando o que chamamos de injustiça ambiental.  
O mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, 
destinam a carga maior dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de 
baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos 
bairros operários, às populações marginais e vulneráveis. (ACSELRAD, MELLO E 
BEZERRA, 2009, p.41) 

 

39

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Entendemos que essas injustiças perpassam os “espaços de poder”, que tendem a 

beneficiar os mais ricos e poderosos, bem como as leis, que em sua maioria, servem para dar 

um ar de legalidade a esses fatos (a chamada legalidade ou institucionalidade existente), 

fazendo com que os impactos negativos ou os benefícios sejam distribuídos desigualmente 

pelas classes e grupos sociais na sociedade, recaindo sobre os mais pobres, menos 

organizados e com menos informação os malefícios do tal "protelado" desenvolvimento. 

A partir, portanto, destes referenciais gerais, mas também de outros, é que iniciamos o 

mapeamento dos conflitos em 2011 na região do extremo sul do Brasil. A área de atuação do 

Observatório abrange 11 municípios do extremo sul (Mostardas, Tavares, São Jose do Norte, 

São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Turuçu, Arroio do Padre, 

Jaguarão). Mas, estamos ampliando o debate para o Uruguai, que será apresentado mais a 

frente. 

 Na tabela abaixo, mostramos que ao longo dos últimos três anos (2011, 2012 e 2013) 

inúmeros conflitos ocorreram na região, e nas cidades de nossos estudos, para além dos 

discursos de harmonia, paz e segurança que os ingênuos reproduzem, que são produzidos 

pelos ideólogos das classes dominantes. O quadro abaixo, elaborado por Cintia Lemos com 

apoio de Caio F. dos Santos faz parte de uma publicação em finalização do Observatório 

(SANTOS et al., no prelo). 

 

 No entanto, os conflitos são a face visível, ou indicadores da existência de 

desigualdade social e ambiental configurado na região. No caso, especifico da cidade do Rio 
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Grade, por exemplo, tivemos 27 conflitos em 2011, 22 em 2012, e 61 no ano de 2013, o que 

mostra um aumento significativo do número de conflitos e que devem ser entendidos, até para 

se potencializar essas lutas.  

 

Diante disso, que Educação Ambiental? 

 Partimos do entendimento sobre conflitos ambientais11 e (in)justiça ambiental para 

debater/pensar sobre que educação ambiental falamos e praticamos, pois entendemos que a 

"insistência na negação dos conflitos e na defesa de cenário harmônico torna-se um desafio e 

um importante debate para e sobre a EA e suas perspectivas futuras" (SANTOS et al., 2013, 

p. 263). Por isso, em nossas pesquisas os conflitos e os problemas ambientais são o ponto de 

reflexão e de nossos debates.  

 Disso, uma educação ambiental para ser realmente crítica, e em nosso caso crítica à 

injustiça e à desigualdade acima referida, somente pode ser pensada, a partir, com, junto e ao 

lado dos grupos sociais que têm sofrido com as injustiças e desigualdades ambientais 

(SANTOS et al., 2013) "qualquer ação de EA nessa perspectiva deveria, como defendemos, 

se colocar, de forma cooperativa, ao lado dos grupos sociais (organizados ou não) impactados 

negativamente (...) por empreendimentos de determinados setores." (idem). Sendo assim, 

como pensar e produzir com e desde os que sofrem com as injustiças ambientais? Mas, uma 

construção que seja participativa, solidária e coletiva, desde e a partir dos problemas e 

conflitos socioambientais? Como fazer a articulação desta educação ambiental à justiça 

ambiental? 

 Os projetos e as pesquisas, apresentadas abaixo, buscam exemplificar isso, ou seja, de 

como estamos na caminhada produzindo a resposta para esta pergunta que está a nos mover, e 

podemos dizer nossa utopia, já que a mesma nos faz caminhar.  

 

As pesquisas que nos embasam 

 

Observatório dos Conflitos do Extremo Sul do Brasil e o Mapeamento dos Conflitos do 

Extremo Sul do Brasil e Leste do Uruguai
12

 

 Desde 2011 vimos através do Observatório dos Conflitos do extremo sul do Brasil 

mapeando os conflitos publicizados na imprensa (identificando demandantes, demandas e 
                                                           
11 Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 
apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando ao menos um dos grupos tem a continuidade 
das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos indesejáveis – transmitidos 
pelo solo, água, ar ou sistemas vivos decorrente do exercício das práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, 
p. 26). 
12 Projeto Financiado pelo CNPq (2015-2017) que dá sustentação ao Observatório e articula as pesquisas que são 
realizadas pelos envolvidos no mesmo.  
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demandados) em 11 municípios desta região. No ano de 2015 através de projeto de Pós 

Doutorado e do projeto financiado pelo CNPq se dará continuidade a tal mapeamento 

ampliando com a região leste do Uruguai. Além disso, realizaremos reflexões críticas a partir 

dos problemas e conflitos relacionados ao agronegócio, ao Porto do Rio Grande (Brasil) e ao 

projeto de mineração de Aratiri, do minérioduto e do porto de Águas profundas em Rocha 

(Uruguai). Neste caso, partindo do contexto de “fundo” caracterizado com de injustiça e da 

desigualdade ambiental (ACSELRAD et al., 2012; ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 

2009), e também de pesquisas que realizamos (MACHADO, et al., Relatório CNPq, 2010-

2013) na cidade do Rio Grande, e que será ampliada as demais cidades e região do Uruguai. 

Tal contexto local inserido no capitalismo de exportação de commodities (na América Latina, 

SVAMPA, 2012) e de acumulação por espoliação (HARVEY, 2013) dará consistência 

analítica e teórica ao todo das partes e conteúdos da coleta (dados estatísticos, pesquisas 

acadêmicas, discursos e documentos, etc.) quando da reflexão final (relatório). Portanto, os 

conflitos e problemas (mapeados), a produção acadêmica, os discursos e pontos de vistas 

durante dos embates, as políticas e a educação bem como a educação ambiental articulada a 

idéia de sustentabilidade comporão informações empíricas coletadas para interpretação e a 

construção do ponto de vista dos pesquisadores. Enfim, buscamos verificar as contribuições 

do mapeamento dos conflitos articulada às manifestações dos atores e do contexto sobre a 

qual tudo isso se desenvolvem e influencia, produz e re-produz (LEFEBVRE, 1975, 1991) 

para entender como está sendo produzida a hegemonia capitalista, e em que medida, em 

alternativa ou ao contrário, isso pode contribuir para outros processos educativos, de “outra” 

educação ambiental (SANTOS et al., 2013) junto e a partir das própria comunidades 

impactadas ou injustiçadas ambientalmente. Portanto, nosso problema de pesquisa: é possível 

utilizar os conflitos ou problemas socioambientais à reflexão crítica sobre os processos de 

produção e re-produção da hegemonia capitalista a partir dos discursos, processos políticos e 

das ações e atividades educativas e de educação ambiental que desenvolvem, apóiam e/ou 

financiam governos e empresas e, assim, propiciar contribuições ao/para a produção de 

“outra” educação e de “outra” educação ambiental que parta das comunidades e grupos 

impactados e injustiçados e tendo os processos conflitivos e as demandas destes como metier 

da política e da educação e não como caso de polícia? 

 Metodologicamente, a pesquisa se desenvolverá articulando os seus diferentes 

momentos: o mapeamento dos conflitos e a seleção de alguns como foco para aprofundamento 

e sua historicidade (2011-2014), mais os discursos quando dos conflitos e outras informações 

dos sites e blogs sobre temas como sustentabilidade, concepção de relação sociedade com a 
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natureza e dos projetos em relação ao capitalismo e ao contexto global e regional, para 

problematizá-los desde a perspectiva do marxismo (Lefebvre) e da ecologia política 

(ALIMONDA; LOWY) agregadas as reflexões que sustentam os pressupostos da justiça e da 

desigualdade ambiental. Analiticamente, os textos serão considerados discursos conforme a 

produção Eni Orlandi (2012a; 2012b), do entendimento da sociedade como perpassada de 

relações conflituosa – o real é relacional – em campos de disputa pelos atores sociais, 

conforme Bourdieu; e de Henri Lefebvre de que na atualidade o capitalismo se “produz e re-

produz” através das relações socais no espaço (o qual também é produzido, Lefebvre, 1974, 

1991, 2013). Em outras palavras, das relações entre as classes e destas com a natureza uma 

delas está se apropriando da riqueza produzida e “jogando” os impactos negativos sobre as 

demais com o apoio ou anuência do Estado através dos gestores de plantão. A produção da 

articulação do todo da dominação se dá através da “equalização das desigualdades” através do 

Estado/governo e outras instituições, para à qual no espaço da sociedade (como educação) nas 

escolas (como ensino) tais processos estão a produzir (não sem conflitos) a perspectiva 

hegemônica como violência simbólica permanente. 

 

As raízes históricas da desigualdade ambiental no Extremo Sul do Brasil e Leste do 

Uruguai
13 

A cidade do Rio-Grande é historicamente marcada pela desigualdade social e 

exploração de famílias poderosas sobre as camadas pobres, sejam os indígenas locais, sejam 

os pobres trazidos para a região a ser ocupada durante as disputas entre os açorianos e os 

espanhóis, assim como os negros importados para escravização. Portanto, os espaços 

constituídos hoje na cidade são produto das relações e conflitos entre estes grupos. 

O extremo sul do Brasil, principalmente no período que tange o século XVIII e XIX 

fora de inúmeras disputas de territórios entre as coroas portuguesas e espanholas. É nessa 

região conflituosa, onde já circulavam índios, contrabandistas de gado vacum, mercadores, 

que em 1737 é fundado o Presídio Jesus-Maria-José que deu origem a primeira cidade do 

estado do Rio Grande do Sul e que hoje é conhecida como cidade do Rio grande. Quanto a 

isto é possível observar a forte miscigenação já nos primórdios da fundação da cidade. Como 

se pode observar, embora nos dias atuais haja uma forte tendência a exaltar a formação da 

cidade do Rio Grande como exclusivamente açoriana, o que se tem na realidade, é uma 

negação de diferentes etnias na constituição de um povoado que deu origem ao que hoje 

entendemos como Rio Grande do Sul. 

                                                           
13 Projeto de mestrado de Eron Rodrigues (2015-2017), PPGEA/FURG. 
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Como afirmamos acima nosso ponto de partida é de que hoje na região predomina a 

desigualdade ambiental, à medida que uma minoria se apropria da terra e da riqueza 

produzida por ela e pelos trabalhadores, mas não em benefício destes. Em decorrência disso, 

afirmamos que a história contada nos livros e na Universidade tende a reproduzir esta história 

dominante e branca. 

Portanto, o objetivo de nossa pesquisa, será pesquisar e mapear dados e informações e 

documentos históricos, administrativos, relatos, crônicas, etc. para mostrar que, ao contrário 

disso, há outros atores, conflitos, visões e percepções sobre a realidade diferente e em 

confronto com aquela que nos é contada como única. Nossa perspectiva neste trabalho é 

também procurar encontrar e evidenciar fatos e situações que nos possibilitem entender como 

e em que momento povos indígenas e africanas e populações com descendência espanhola 

passaram a serem renegadas pela historiografia tradicional brasileira e por que isto ainda 

ocorre em pleno século XXI. Também temos como intuito buscar em diferentes situações 

como esses atores que transitavam por esta região, utilizavam e exploravam o meio ambiente 

desta ponta do continente americano. 

A proposta de pesquisa, neste sentido, é questionar o discurso que temos como fato 

único e irrefutável para a ocupação e povoamento do cone sul da América do Sul, tentando 

desmistificar através de documentos de época, relatos das populações e militares hispano-

americanos, assim como fontes historiográficas que tratam destas questões de forma ampla e 

tentando abarcar os diferentes pontos de vista da história, da exploração do ambiente, da 

desigualdade na ocupação e divisão de terras. 

 
O porto e a injustiça ambiental em Rio Grande (RS/Brasil):  a educação ambiental na 

"gestão social do território"
14

  

 A presente pesquisa de doutoramento está fundamentada dentro do campo da 

educação ambiental, desde uma perspectiva da justiça ambiental, com intuito de verificar qual 

tem sido a proposição da educação ambiental nos megaprojetos de desenvolvimento. O 

principal objeto de estudo é o Porto Organizado do Rio Grande, localizado na cidade de Rio 

Grande, no extremo sul do Brasil.  

 A análise perpassa pelo contexto social, histórico, econômico e ambiental e está 

pautada sobre o Programa de Educação Ambiental da Superintendência do Porto do Rio 

Grande (ProEA/SUPRG). O objetivo é identificar e analisar a Educação Ambiental 

desenvolvida pela Superintendência do Porto do Rio Grande (objetivos, atividades, ações, 
                                                           
14 Projeto de Tese de Caio Floriano dos Santos, doutorando do PPGEA/FURG (2013-2016), bolsista 
FAPERGS/CAPES. 
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etc.) no contexto e em relação aos projetos de expansão portuária e industrial (licenciamento, 

deslocamentos, remoções e outros) e das ações desenvolvidas junto às comunidades em 

áreas/territórios do seu entorno.  

 Para tanto, realizaremos levantamento bibliográfico e documental, breve levantamento 

histórico para compreender a desigualdade ambiental vigente na cidade, mapeamento de 

conflitos e injustiças ambientais e entrevistas  com atores-chave. O PROEA/SUPRG será 

discutido tendo por base os preceitos da análise de discurso formulados por Eni Orlandi 

(1994; 2012a; 2012b). 

 

“A apropriação criativa dos “ambientalmente responsáveis”: O território do Taim a 

partir dos conflitos, da justiça e da igualdade ambiental”
15

  

O Taim é um território constituído de elementos distintos. Grandes lotes de terras para 

a produção de monoculturas de arroz, e mais recentemente, soja; outros tantos lotes 

destinados à criação de gado; reflorestadora de Pinus e Eucalipto; vila de pescadores 

artesanais; vila de trabalhadores assalariados; complexo de energia eólica e uma Unidade de 

Conservação de proteção integral (ESEC - Estação Ecológica do Taim – 1986).  

Apesar do antagônico modo de apropriação dos diferentes grupos/indivíduos que o 

constitui, o Taim é amplamente divulgado pela mídia como um exemplo de cooperação entre 

a larga produção agrícola16 e a conservação da natureza17. Esta mesma versão, porém, não se 

confere quando quem conta são os que obtêm a menor parcela das beneficies ambientais, ou 

seja, os que vivenciam a “desigualdade ambiental” (ACSELRAD et al., 2012). Esta versão 

também não se repete quando quem conta são os que recebem o impacto do modo de 

apropriação de outro grupo, caracterizando um quadro de “injustiça ambiental” (ACSELRAD; 

MELLO; BEZERRA, 2009), como por exemplo, os pescadores que alegam que a alta 

mortandade nos cardumes de peixes, se dá pelas bombas de sucção de água da lagoa Mirim 

para irrigar as lavouras de arroz dos proprietários de grandes lotes de terra. Ainda, para os que 

sofrem com a injustiça e desigualdade ambiental resta o título de “irresponsáveis ambientais”, 

já que devido à presença da ESEC o discurso mais utilizado para legitimar as práticas dos 

materialmente beneficiados é o do “ecologicamente correto”. 

Este estudo tem como objetivo aprofundarmos o mais próximo possível no sentido 

aparência/essência das relações socioambientais estabelecidas no Taim, a fim de ampliar o 

debate político do território e nos aproximarmos daqueles que hoje têm sua reprodutibilidade 
                                                           
15 Projeto de Pesquisa de mestrado de Vinicius Puccinelli, PPGEA/FURG, bolsistas CAPES (2014-2016). 
16 6% de toda produção de arroz do Brasil é realizada no Taim. 
17 Ver: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/06/reserva-do-taim-une-preservacao-ambiental-e-producao-de-
arroz.html 
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social ameaçada pelas práticas dos que possuem maior acúmulo de capital material e 

simbólico. 

Para trilharmos este caminho, partimos dos conflitos socioambientais. Estes, que são 

um momento de ruptura da hegemonia, revelam os beneficiados e os prejudicados do modelo 

de desenvolvimentismo econômico em que nós vivemos. Revelam também as novas formas 

de dominação realizadas como a “ecologização” (GERHARDT, 2006) dos sujeitos e pela 

violência simbólica (BOURDIEU, 2012) exercida por aqueles, que por ter mais acumulo 

material, têm maior facilidade em se adaptar aos padrões “sustentáveis”. Além disso, a 

Educação Ambiental (EA) dos conflitos (SANTOS et al., 2013) se diferencia da EA da 

resolução de conflitos, pois a primeira vem para valorizar o momento de ruptura do poder 

hegemônico desnaturalizando as relações sociais, já a segunda vem para diluir este momento. 

Seria até mesmo contraditório de nossa parte acreditarmos que um pesquisador, ao pensar e 

realizar um projeto de EA, seria capaz de resolver um conflito socioambiental (solução 

tecnocrática), pois “entre antagônicos não há diálogo, há conflito” (FREIRE et al., 1995). 

Esperamos que neste processo de tentativa de desnaturalizar, a partir dos conflitos, as 

relações sociais que constituem o território do Taim, possamos contribuir também para o 

processo de descolonialização (QUIJANO, 2014) da EA, esta que, como já afirmamos, vem 

sendo apropriada por diversos grupos para a resolução negociada de conflitos, renovando as 

estratégias de dominação dos grupos hegemônicos. 

 

“No meio do caminho tinha uma escola: o caso da injustiça ambiental na duplicação da 

BR-392 - Rio Grande – Pelotas”
18

 

 O presente estudo será feito a partir dos processos que envolveram a demolição da 

escola Alfredo Rodrigues no Povo Novo – Rio Grande, RS, para a cedência de espaço para a 

duplicação da BR-392. De forma geral e sob o discurso do desenvolvimento e progresso do 

país e da região sul do Rio Grande do Sul, tem se instalado uma série de empreendimentos 

nessa região. Os mais “importantes” se relacionam com o porto do Rio Grande, lugar por 

onde passa grande parte da riqueza do Brasil e RS.Para viabilizar o escoamento da produção 

se deu início em 2007 as obras de duplicação da BR, porém, nos limiares desse projeto, 

muitas vezes interseccionando-se com ele, haviam muitas residências, comércios e escolas, a 

escola Alfredo Rodrigues é uma delas.  

Há vários anos,a escola vem sendo palco do descaso com a educação e opção 

prioritária dos governos por investimentos que mais aqueçam o mercado expressando o que 
                                                           
18 Projeto de dissertação de Cleiton de Oliveira, PPGEA/FURG, bolsistas CAPES (2014-2016). 
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Poulantzas, reportado por Miguel (2013) afirma ser característica da dupla função do estado. 

Em 2012, a escola, que já atendia com muitas restrições as demandas da comunidade quanto 

ao contingente de alunos, foi desapropriada e demolida. 

A empresa que realizou os projetos de educação ambiental nas escolas e comunidades 

lindeiras à BR Conforme, afirma em sítio19 oficial que as obras na BR irão valorizar o 

desenvolvimento da região sul, cumprindo exigências ambientais e sociais além de trazer mais 

segurança Aos usuários e comunidades às margens da estrada. No entanto, tais afirmações 

podem ser entendidas como tentativas de convencimento e legitimação do contexto material 

em que se inserem tais projetos de integração da América latina20 (basicamente para 

escoamento da produção e da exploração da natureza) e se colocadas ao lado dos fatos como o 

aumento significativo das mortes21 por atropelamento devido à falta de algum projeto de 

passarela ou outro modo de travessia da rodovia e os danos causados aos alunos, indicam com 

mais evidência as contradições. 

Como parte das exigências ambientais no processo, foram realizados atividades de 

educação ambiental com os alunos e, paralelamente, publicizadas produções sobre as 

atividades que segundo a empresa, partem de uma perspectiva crítica22da educação 

ambiental23. 

Entretanto, a comunidade escolar que reagiu, contrária à demolição, se manifestando 

por meio de protestos, evidenciando a conflituosidade (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 

2009) ainda espera pelo novo prédio da escola. Além disso, nenhuma das publicações que 

surgiu a partir das atividades de educação ambiental, mencionou qualquer tipo de desagrado 

por parte da comunidade com relação à duplicação e demolição do prédio.  

A presente proposta de pesquisa tem como objetivo, a partir da materialidade do 

conflito e dos processos de educação ambiental em questão, utilizando como pano de fundo as 

noções de justiça e injustiça ambiental e categorias como colonialidade e conflitos 

socioambientais, produzir junto com os atores injustiçados sua própria visão sobre a injustiça 

como tentativa de ruptura com o discurso hegemônico. Tais discursos podem ser entendidos 

como “propagandas” que maquiam as contradições geradas por tal empreendimento quanto 

aos males que são acarretados por ele. Uma possível visão dos injustiçados sobre a injustiça 

por eles sofrida. 

                                                           
19Disponível em <http://www.br116-392.com.br/secao_1/geral.php> acessado em 27 de setembro de 2014. 
20 Ver I.R.S.S.A. e PAC. 
21 Mais de 35 atropelamentos, sendo no mínimo 15 seguidos por morte em menos de cinco anos. – Jornal Agora. 
22 Ver publicação GESTÂO AMBIENTAL BR-392 organizado pelo DNIT e STE 
23in: Canabarro et al. 2013. p. 25. 
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Conflitos, (in)justiça ambiental, educação ambiental e gênero: um debate a partir das 

Refinarias de Petróleo Duque de Caxias (RJ) e RioGrandense (RS)
24

 

 As atividades industriais e o perfil das empresas instaladas próximas aos locais de 

moradia e trabalho das mulheres cumprem também um papel nesse processo de 

vulnerabilidade a que estão historicamente submetidas. Dessa forma, se têm uma ligação entre 

Rio Grande/RS e Duque de Caxias/RJ, áreas onde se localizam parte do ciclo industrial do 

petróleo. Em Rio Grande se está situada a Refinaria Riograndense (antiga Ipiranga - primeira 

e mais antiga refinaria em operação no Brasil) (SEVÁ, 2013) e os Estaleiros QGI (antigo 

QUIP/SA) e Estaleiro Rio Grande (1,2 e 3) (SANTOS; MACHADO, 2013; GERHARDT; 

LOPO; SANTOS, 2014) e em Duque de Caxias a Refinaria Duque de Caxias - REDUC, 

Termoelétrica Leonel de Moura Brizola, Fabrica de Borracha - FABOR e uma série de 

indústrias petroquímica (SEVÁ, 2013; RAULINO, 2013), que aproximam e mostram 

similaridades entre esses territórios.  

 O interesse da pesquisa apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental - PPGEA da Universidade Federal do Rio Grande - FURG é investigar a situação 

de injustiças e impactos socioambientais que estão expostas as mulheres que vivem na região 

onde se instalaram as Refinarias de petróleo de Duque de Caxias – REDUC em Duque de 

Caxias-RJ e a Refinaria de Petróleo RioGrandense - RPR em Rio Grande-RS que sofrem os 

impactos negativos na cadeia produtiva de petróleo, fundamentados no campo da educação 

ambiental, numa perspectiva da justiça ambiental (SANTOS et al., 2013), com o intuito de 

dar visibilidade a participação política das mulheres nos espaços públicos de poder, 

demonstrando especificamente as desigualdades de gênero.  

 

Uma educação ambiental a partir das comunidades alternativas
25 

A reflexão tecida a partir de nossa experiência no “Observatório de Conflitos Urbanos 

e Socioambientais do Extremo Sul do País” permitiu a compreensão do conflito como uma 

ruptura da hegemonia - produzida e reproduzida socialmente – que busca impor certos 

modelos, valores, e perspectivas como sendo universais. Assim, o conflito socioambiental 

revela a existência de diferentes concepções sobre o ambiente que culminam em uma disputa 

declarada pelas formas de apropriação, gestão e distribuição de seus recursos. Portanto, 

                                                           
24 Projeto de dissertação de Leila Salles, PPGEA/FURG (2015-2017). 
25 Projeto de pesquisa de mestrado de Bruno Moraes, PPGEA/FURG (2014-2016). 
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compreendemos o conflito como força potente capaz de enfrentar a hegemonia capitalista e a 

homogeneização ideológica que assegura a sua manutenção. 

 Para autores como Quijano (2000), Escobar (2011) e Mignolo (2006) essa dominação 

material e subjetiva, produzida pelos poderes hegemônicos e ameaçada constantemente pelos 

diferentes conflitos, pode ser compreendida a partir da “colonialidade do poder”: padrão de 

dominação desenvolvido no processo de conquista da América em fins do século XV e que se 

estende até hoje sob o mito da universalidade e da superioridade da cultura branca, européia e 

capitalista. Essa globalidade eurocêntrica tende a ignorar as especificidades socioculturais, 

considerando qualquer diferença como um desvio civilizatório, um modelo inferior que 

precisa ingressar no trilho do progresso e do desenvolvimento.26  

 Portanto, entendemos que é justamente na diferença, no alternativo e no marginal que 

podemos encontrar possibilidades de superação dessa modernidade/colonialidade. É a partir 

da pluriversalidade (MIGNOLO, 2006) que nos indagamos sobre novos caminhos para a 

Educação Ambiental, caminhos abertos a “outras educações ambientais”, que, para além da 

dimensão crítica, também possam exprimir diferentes perspectivas, novas utopias e formas 

inovadoras de transformar o mundo, sem necessidade de reduzir-se a um modelo único a ser 

seguido pelos quatro cantos.  

 A partir dessa perspectiva nasce a proposta de desenvolvermos uma pesquisa 

etnográfica que permita compreender como as comunidades alternativas27 compreendem o 

papel da educação - chamada ou não de ambiental - na reconstrução de nosso modelo 

civilizatório e de nossa relação com o mundo biofísico. Uma educação ambiental que emerge 

das experiências que desafiam concretamente os modelos instituídos num movimento 

cotidiano de superação da colonilidade do poder, do ser e do saber contemporâneo. 

 

Palavras finais 

 Para finalizar, sem contudo terminar, pois muito ainda nos falta, seja para concluir os 

referidos projetos de pesquisa, mas também na ampliação de nossas reflexões e de dialogo 

critico com nossos iguais (autores críticos e emancipatórios do campo da educação 

ambiental). Mas também e principalmente no enfrentamento aos nossos antagônicos, sejam 

eles os perpetradores das injustiças evidenciados e nossas pesquisas sobre a desigualdade 

                                                           
26 De acordo com essa perspectiva o conflito é compreendido enquanto elemento transgressor da ordem e da paz 
social e como tal deve ser abolido em prol do bem comum.  
27 Como “comunidades alternativas” entendemos os grupos sociais que compartilham um território comum e que 
buscam reformular os padrões de relacionamento humano com a natureza, bem como desenvolver experiências 
de superação dos modelos hegemônicos de produção, distribuição e governança. 
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desde a partir dos conflitos, mas também, com seus ventríloquos ou funcionários (consultores) 

nos meios de comunicação, nas Universidades e governos e certamente, nas empresas 

diversas.  

 No caso, em especial, da educação ambiental se pode perceber nas reflexões e nas 

pesquisas sintetizadas neste trabalho que estamos avançando para pensar a mesma desde, a 

partir e com os injustiçados. E neste rumo as reflexões da colonialidad/descolonialidad 

(Aníbal Quijano e outros) tem nos ajudado a avançarmos mais seguros, além de termos a 

certeza de que outros pesquisadores e atores sociais populares e movimentos sociais nesta 

NUESTRA AMÉRICA (José Martí) são nossos companheiros nestas atividades acadêmica e 

militante contra as injustiças e desigualdades que já duram mais de 500 anos.     
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A CONSTITUIÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS NO CEAMECIM - 

COMUNIDADES APRENDENTES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

 

Elisabeth Brandão Schmidt1 

 

 

Resumo 
O texto discorre sobre a trajetória de formação e pesquisa do grupo CEAMECIM - Comunidades Aprendentes 
em Educação Ambiental, Ciências e Matemática. São linhas de pesquisa do grupo: a formação de professores de 
Ciências e desenvolvimento curricular; e a formação de professores educadores ambientais. As pesquisas 
desenvolvidas acontecem em diferentes contextos educativos, proporcionando o encontro entre pesquisadores 
iniciantes com colegas experientes, via mecanismos de análise e produção de significados. As atividades estão 
alicerçadas no educar pela pesquisa como princípio educativo e científico e nas comunidades aprendentes e são 
orientadas por uma abordagem de pesquisa qualitativa de cunho hermenêutico dialético. Pretende-se contribuir 
para a constituição de educadores ambientais pesquisadores, possibilitando assim a emergência de identidades 
profissionais assumidas e mais demarcadas. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Grupo de pesquisa. Comunidades aprendentes. 
 
 

Breve histórico do CEAMECIM 

 

O grupo de pesquisa CEAMECIM - Comunidades Aprendentes em Educação 

Ambiental, Ciências e Matemática teve origem no CEAMECIM (Centro de Estudos 

Ambientais, Ciências e Matemática), criado em 1982, e denominado, à época, de SAMECI 

(Serviço de Apoio à Melhoria do Ensino de Ciências), na Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG. 

Ao largo do tempo, o trabalho realizado pelo SAMECI foi ampliado e abrangendo, 

então, projetos de ensino, pesquisa e extensão. Passou, assim, a configurar-se como Centro de 

Apoio à Melhoria do Ensino de Ciências - CEAMECI.  

Em 1996, o CEAEM (Centro de Estudos e Apoio ao Ensino de Matemática) integrou-

se ao CEAMECI, formando o CEAMECIM (Centro de Apoio à Melhoria do Ensino de 

Ciências e Matemática).  

No ano de 1998, pesquisadores do CEAMECIM foram vinculados ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental, tendo o Centro agregado mestrandos, doutorandos, e 

                                                 
1  Doutora em Educação.  Universidade Federal do Rio Grande – FURG. E-mail: elisabethschmidt@furg.br 
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também professores em serviço, bolsistas de iniciação científica e alunos da graduação. Os 

pesquisadores formaram grupos que se individualizaram em razão das especificidades das 

suas pesquisas.  

O grupo de pesquisa, cuja trajetória é apresentada, neste texto, optou por manter a 

sigla do Centro em seu nome, passando a ser identificado por CEAMECIM - Comunidades de 

Aprendizagem em Educação Ambiental, Ciências e Matemática, ao assumir a importância da 

Educação Ambiental como um eixo integrador do currículo escolar e objeto de pesquisa. 

 O envolvimento na formação de professores fez com que o grupo de pesquisa 

participasse intensamente no curso Educação Ambiental Lato Sensu, o qual envolveu muitos 

profissionais com ações de Educação Ambiental em suas comunidades, cujos trabalhos de 

pesquisa sobre essas ações foram foco de investigação do grupo.  

Pela compreensão do conceito de learning communities proposto por Lave e Wenger 

(1990), o grupo de pesquisa substituiu o termo Comunidades de Aprendizagem por 

Comunidades Aprendentes, de acordo com a proposição teórica dos referidos autores. 

Segundo os autores, a comunidade aprendente se configura como um grupo de pessoas, com 

interesses afins, que se unem com o objetivo de aprender, em um processo coletivo que 

implica no empenho mútuo, no empreendimento conjunto e no repertório compartilhado. 

Investigando as suas próprias práticas, a comunidade aprendente valoriza a diversidade de 

cada um de seus componentes, em um exercício que, ao mesmo tempo, torna-se significativo 

para todos e para cada um dos membros da comunidade. Nesse processo de aprendizagem 

coletivo, no qual a aprendizagem é basilar para a aprendizagem de cada um, o grupo se 

constitui e aprende a ser comunidade.  

O grupo CEAMECIM - Comunidades Aprendentes em Educação Ambiental, Ciências 

e Matemática constitui uma comunidade aprendente que se lança, com afinco e muita 

disposição, à pesquisa. Objetivos, inquietudes, ansiedades, assim como conhecimentos são 

compartilhados e, nessa interação afetivo-cognitiva interagimos e compreendemos melhor 

nossas limitações e possibilidades. Os encontros sistemáticos nos possibilitam pensar sobre os 

múltiplos e desafiadores caminhos na constituição de um pesquisador/educador ambiental.  

  
Repertório compartilhado – o projeto A Educação Ambiental na (re)significação de 

espaços e práticas educativas sustentáveis  
As ações do Grupo CEAMECIM giram em torno de um repertório comum que inclui 

rotinas, palavras, símbolos, recursos os quais fazem parte das atividades grupais e produzem, 

a cada encontro, novos sentidos e significados. 
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 Em uma comunidade aprendente, o repertório compartilhado é aquilo que os 

integrantes produzem ao largo do tempo e que passam a fazer parte da sua prática. Nessa 

perspectiva, o Grupo CEAMECIM construiu e desenvolve o projeto A Educação Ambiental 

na (re)significação de espaços e práticas educativas sustentáveis. O projeto objetiva 

investigar como as instituições de ensino formal, assim como a Escola e a Universidade vem 

se constituindo em espaço educador sustentável, por meio da Educação Ambiental.  Os 

objetivos específicos decorrentes podem ser desmembrados em outros relativos à 

problematização do próprio termo “sustentabilidade” pela comunidade escolar e universitária 

e à compreensão do processo de constituição de espaços e práticas educativas sustentáveis.  

A pergunta que tem instigado muitas das nossas investigações é: Sustentabilidade do 

que e para quem? A temática da sustentabilidade tem sido foco de estudo de muitos 

pesquisadores por situar-se no centro dos desafios ambientais contemporâneos. Por seu 

caráter relacional, precisa ser compreendida em sua dimensão individual e coletiva nas esferas 

cultural, social, política, econômica.  

  O problema que se apresenta, no projeto desenvolvido pelo grupo, pode ser 

sistematizado nas seguintes questões de pesquisa: Qual o entendimento os professores têm 

acerca da Educação Ambiental e suas relações com a sustentabilidade socioambiental? De que 

forma e em que sentido estes conceitos estão implicados em suas práticas educativas? Como 

este processo se concretiza e se evidencia?  

A pesquisa tem o cunho hermenêutico dialético em que o caráter interpretativo crítico 

tem sido presente nas análises. São realizadas entrevistas semiestruturadas, grupos focais e 

outros instrumentos para a produção dos dados da pesquisa. As metodologias utilizadas pelo 

grupo são: 

a) Análise Textual Discursiva – ATD.  Assumindo elementos tanto da Análise de Conteúdo 

quanto da Análise do Discurso, é uma metodologia, proposta por Moraes e Galiazzi (2007) 

que possibilita a expressão das subjetividades, fazendo emergir do texto que constitui o 

corpus de análise uma riqueza de sentidos e significados. Possui caráter descritivo e 

interpretativo, estando vinculada ao campo epistemológico da fenomenologia e da 

hermenêutica.  

b) Discurso do Sujeito Coletivo - DSC. A metodologia (LEFEVRE. F.; LEFEVRE, 2003) 

trata de um eu sintático que, ao mesmo tempo em que sinaliza a presença de um sujeito 

singular do discurso, expressa uma referência coletiva, na medida em que esse eu fala pela ou 

em nome de uma coletividade.  
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c) Análise do Conteúdo –AC. Na perspectiva de Laurence Bardin (1997), essa metodologia de 

análise apresenta diferenças em sua utilização, considerando a abordagem qualitativa ou 

quantitativa nas pesquisas. Na análise quantitativa, o referencial é a frequência com que 

surgem certas características do conteúdo; na análise qualitativa, o foco está na presença ou a 

ausência de uma determinada característica de conteúdo ou de um conjunto de características 

que existem em fragmentos textuais analisados.  

 Na emergência do processo de investigação, pretende-se que as categorias e os 

teóricos a validar o conhecimento produzido emirjam do próprio processo de pesquisa. Com 

isso não se está querendo dizer que as teorias a suportar o trabalho tenham que se originar na 

pesquisa em processo, mas sim que o processo de pesquisa vai exigir que se adentre para uma 

teoria ou outra. 

 Entre os vários referenciais teóricos utilizados nas pesquisas em desenvolvimento, no 

ano de 2014, podemos citar: Moraes e Galiazzi; Carlos Frederico Loureiro; Marcos Reigota; 

Lucie Sauvé; Donaire; Vigotsky; Sujomlinski; José Martí; Karl Marx; Duarte Jr; Pablo René 

Estévez; Lukács; Mészáros; Ivo Tonet; Sérgio Lessa; José Paulo Netto; Roberto Leher; Carlos 

Coutinho; Maturana e Varela; Sygmunt Bauman; Carlos Brandão; José Carlos Barbieri; Paulo 

Freire e Félix Guattari.  

 

Possibilidades de intercâmbio - o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior - 

PDSE/CAPES 

O  Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES 2 “é um programa 

institucional da CAPES com o objetivo de qualificar recursos humanos de alto nível por meio 

da concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche às Instituições de Ensino Superior 

brasileiras (IES) que possuam curso de doutorado recomendado e reconhecido com nota igual 

ou superior a 3”.  

Neste ano de 2014, duas bolsas foram disponibilizadas ao Programa de Educação 

Ambiental - PPGEA/FURG, sendo que duas doutorandas do CEAMECIM foram 

contempladas e estão desenvolvendo estudos na Universidade de Santiago de Compostela 

(USC), na Espanha, junto ao Grupo de Investigação em Pedagogia Social e Educação 

Ambiental – SEPA. A tradição de pesquisa do grupo espanhol tem acrescentado na 

qualificação dos projetos de pesquisa das doutorandas, além de ter concretizado 

possibilidades de cooperação com este e outros grupos de pesquisadores europeus 

reconhecidos internacionalmente. 

                                                 
2 Vide http://www.capes.gov.br/component/content/article/4561 
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O SEPA foi criado e incluído no catálogo de Grupos de Investigación da Universidade 

de Santiago de Compostela no ano 2000 e, em 2004, integraram-se a esse grupo 

pesquisadores da Universidade da Coruña (UDC). O SEPA é reconhecido por constituir uma 

Unidade de Investigação Competitiva nas Áreas de Humanidades e Ciências Sociais no 

Sistema Universitário Galego (Direção Geral de Promoção Científica e Tecnológica da Junta 

de Galícia), desenvolvendo suas atividades junto ao Departamento de Teoria da Educação, 

História da Educação e Pedagogia Social da Faculdade de Ciências da Educação da 

Universidade de Santiago de Compostela - Espanha. 

O grupo SEPA integra redes de pesquisa de várias universidades espanholas e 

internacionais. Um dos pesquisadores desse grupo é o Prof. Dr. Pablo Ángel Meira Cartea que 

desenvolve o projeto intitulado La relación entre ciencia y cultura común en las 

representaciones sociales del cambio climático: aportes a la educación y comunicación sobre 

los riesgos climáticos – RESCLIMA, pesquisador que tem sido referência importante para o 

campo da Educação Ambiental, em nível internacional.  

O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES  é uma 

possibilidade singular de complementação de estudos para aqueles que estão desenvolvendo 

seus cursos em nivel de doutorado. 

 As aprendizagens, decorrentes das experiências vividas neste Programa, estão para 

além dos domínios específicos  dos campos ambiental, político, estético, configurando-se em 

efetivo espaço de diálogo  intercultural em relação à formação integral. 

 Considerando que a imersão cultural no diverso possibilita a expansão da consciência 

ambiental e experiências únicas, o PDSE se constitui numa oportunidade ímpar de voar para 

outras terras, de aprender e crescer.  

 

Pesquisas do grupo CEAMECIM em andamento 

As pesquisas desenvolvidas, e que foram o foco deste estudo, possuem características 

diferentes, múltiplas, criativas. Apresentam um panorama cujo ponto central é a 

problematização sobre a Educação Ambiental, compreendida como uma estrutura complexa, 

considerando que os atores deste processo são sujeitos ecológicos com diversificadas 

concepções de natureza, sociedade e meio.  

Neste ano de 2014, destacamos seis pesquisas em andamento, vinculadas ao Programa 

de Pós-graduação em Educação Ambiental. São elas: 
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1. Título: Os significados da Educação Ambiental presentes no ensino da Contabilidade 

Ambiental nos cursos de Ciências Contábeis das instituições federais de ensino superior do 

Rio Grande do Sul.  

Questão de pesquisa: Que concepções de Educação Ambiental são desenvolvidas na 

formação do bacharel no ensino superior de Ciências Contábeis? 

Objetivo geral: Problematizar as concepções da Educação Ambiental presentes (ou não) em 

disciplinas dos cursos de Ciências Contábeis das Instituições Públicas Federais de Ensino 

Superior do Rio Grande do Sul. 

Metodologia: pesquisa bibliográfica; análise documental; pesquisa de campo – entrevistas; 

análise textual discursiva. 

A pesquisa pretende construir argumentos para defender a seguinte tese: As concepções da 

Educação Ambiental são necessárias na formação do profissional da contabilidade, 

possibilitando-o exercer sua prática de forma crítica e transformadora. 

2. Título: A Educação Estético-Ambiental: a formação estética dos (as) educadores (as) 

ambientais  

Questões de pesquisa: Quais as lacunas existentes, na formação estética dos (as) educadores 

(as) ambientais, para o desenvolvimento de um modelo de Educação Ambiental 

fundamentado na perspectiva estética da problemática ambiental?   

Objetivos: 

a) Fundamentar o papel do fator estético no desenvolvimento histórico-natural dos seres 

humanos, como base para a abordagem da Educação Ambiental em perspectiva estética.  

b) Analisar a formação dos (das) educadores(as) ambientais, identificando lacunas 

relacionadas à dimensão estética, a partir das experiências do PPGEA e da escola cubana.  

C) Propor um programa de Educação Estética que contribua à formação estética dos (as) 

educadores(as) ambientais.    

Metodologia: 

Leitura crítica dos textos, especialmente aqueles relacionados com a teoria e a prática da 

Educação Estética e a Educação Ambiental.  O corpus textual, no que tange à Educação 

Ambiental, está sendo determinado pelo interesse teórico, metodológico e prático do discurso 

ambientalista, estruturado a partir das conferências internacionais, regionais e locais sobre o 

meio ambiente e Educação Ambiental, bem como por autores reconhecidos.  

O discurso analítico crítico próprio transita do particular ao geral e vice-versa, utilizando 

procedimentos de síntese e análise na sua correlação dialética, sob a ótica do materialismo 

dialético e histórico e o correlativo enfoque lógico-histórico em suas interligações. Pressupõe 
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a consulta a fontes teóricas e documentos dos organismos especializados das Nações Unidas e 

governamentais sobre a temática.  

A pesquisa está embasada na tradição marxista aplicada aos estudos estéticos e, 

especialmente, à teoria sobre a Educação Estética, bem como à teoria sobre a formação de 

uma personalidade de novo tipo, harmoniosa e multifacetadamente desenvolvida.  

3. Título: A formação em Educação Ambiental na ênfase em Gestão do Patrimônio 

Socioambiental do curso de História - bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG  

Questões de pesquisa:  

a) Quais as emergências da necessidade de criação da Ênfase em Gestão do  Patrimônio 

Socioambiental no curso de História - Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG?  

b) Que perspectiva de Educação Ambiental tem os professores da Ênfase em Gestão do 

Patrimônio Socioambiental do curso de História - Bacharelado da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG? 

c) Que compreensão de ciência e de Educação Ambiental está vinculada à formação dos 

egressos da Ênfase em Gestão do Patrimônio Socioambiental do curso de História - 

Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande – FURG? 

d) Quais saberes são fundamentais na formação dos gestores do patrimônio socioambiental 

para que compreendam os fundamentos da crise que faz emergir a necessidade de a função 

social de tal ênfase?  

Objetivo geral: 

 Compreender o processo de constituição e desenvolvimento da Ênfase em Gestão do 

Patrimônio Socioambiental do curso de História - Bacharelado da Universidade Federal do 

Rio Grande- FURG e suas articulações com a Educação Ambiental.  

Metodologia:  

Entrevistas semiestruturadas com os professores da ênfase em estudo. 

 Análise do corpus com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).  

4. Título: Marketing e Educação Ambiental: A utilização da EA por parte de empresas 

poluidoras X A contribuição da comunicação nos processos de EA. 

Questão de pesquisa: De que forma a Educação Ambiental é desapropriada pelo Marketing e 

como o Marketing pode ser apropriado para ações de Educação Ambiental? A qualidade em 

comunicação obtida na produção de materiais financiados pelas empresas poluidoras torna a 

Educação Ambiental efetivada por educadores, pesquisadores e ativistas sérios, 
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desqualificada, amadora e sem receptividade, pois não possui o mesmo apelo e o mesmo 

impacto que o material produzido, por publicitários, que conhecem com profundidade as 

técnicas de comunicação e persuasão? 

Objetivos: 

a) Compreender as relações do Marketing com a Educação Ambiental. 

b) Identificar os processos de desapropriação da Educação Ambiental por parte do Marketing. 

c) Identificar que processos de comunicação são utilizados no Marketing e que podem 

contribuir para os processos de Educação Ambiental. 

Metodologia: 

Mapeamento de empresas poluidoras que investem em Educação Ambiental, estudando os 

processos legais que permitem tal desapropriação para uso como Marketing, utilizando 

literatura do Marketing e da Educação Ambiental que contemplem o tema. 

5. Título: Aproximações entre o ensino de Arte e a Educação Ambiental: para construir, 

compartilhar e pertencer 

Questões de pesquisa: no Brasil 

a) Que relações e saberes se originam das perturbações provocadas por uma ferramenta 

pedagógica, que associa o Ensino de Arte e a Educação Ambiental, mediada pela tecnologia, 

em estudantes e professores de escolas da rede municipal de ensino do município do Rio 

Grande?  

b) Como aproximar a comunidade do seu patrimônio cultural influenciando para a construção 

de uma relação de pertencimento em que a comunidade se reconheça e participe da eleição de 

bens culturais como representantes de suas manifestações identitárias?  

c) De que forma podemos perturbar as pessoas para que construam o seu pertencer relativo a 

instâncias cada vez maiores? 

d) Como transformar espaços em lugares de pertencimento? 

e) De que maneira a aproximação entre o Ensino de Arte e a Educação Ambiental, mediadas 

pela tecnologia, instigam transformações nas relações do sujeito com o “outro”?  

Questões de pesquisa: na Espanha 

a) Como é a relação de pertencimento entre os galegos e o seu patrimônio cultural e natural, e 

de que forma os conhecimentos adquiridos neste estudo podem contribuir para o 

aprofundamento do conceito de pertencimento no Brasil? 

b) Como o é a relação de pertencimento entre os estudantes galegos de dois Institutos de 

Educação Secundária Obrigatória de Santiago de Compostela e o seu patrimônio cultural e 

natural?  
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c) Que contribuições do Grupo de Investigação em Pedagogia Social e Educação Ambiental 

(SEPA) e quais políticas culturais são voltadas para as relações de pertencimento no sistema 

educacional da Galícia? 

d) Como o conhecimento adquirido na participação, interação e estudo no Grupo de 

Investigação em Pedagogia Social e Educação Ambiental (SEPA) pode contribuir para o 

aprofundamento do conceito de pertencimento no Brasil?  

6. Título: As representações de estudantes de escolas do Rio Grande sobre a alimentação, à 

luz da Educação Ambiental Crítico-transformadora. 

Problematização: A fetichização da mercadoria e a alienação são estratégias típicas da 

sociedade capitalista, que facilitam a aceitação coletiva da degradação da saúde 

alimentar/ambiental. A Educação Ambiental Crítico-transformadora é um caminho para 

produzir nos indivíduos a superação de certas contradições, presentes em suas representações 

sobre alimentação, que contribuem para a continuidade do status quo da degradação da saúde 

alimentar/ambiental em razão de interesses mercadológicos envolvidos na cadeia produtiva 

das mercadorias alimentares, possibilitando, por meio da cidadania ativa que a consciência 

crítica possibilita, engendrarmos coletivamente uma outra produção de alimentos na direção 

de superar a opressão do capital, em favor da vida e da saúde.  

Questão de pesquisa: Que contradições existem nas compreensões dos estudantes de escolas 

do Rio Grande a respeito do fenômeno da alimentação, e como elas se apresentam em suas 

práticas alimentares? 

Objetivo geral: Compreender o fenômeno da alimentação a partir das representações sociais 

dos estudantes das escolas do Rio Grande e das contradições que se fazem sentir em seus 

hábitos alimentares cotidianos.  

Metodologia: grupos focais, análise dialético-hermenêutica de informações discursivas. 

O Doutorado-Sanduíche na formação da pesquisadora/educadora Ambiental: complemento à 

pesquisa e crescimento pessoal: 

• Participação no Grupo de Investigação em Pedagogia Social e Educação Ambiental - 

SEPA, sob a orientação do Prof. Dr. Pablo Ángel Meira Cartea. 

• Produção de informações qualitativas complementares àquelas produzidas no Brasil, 

visando à compreensão mais aprofundada do fenômeno de pesquisa, a partir da linha 

de pesquisa “Educação e comunicação relacionada às mudanças climáticas”. 

• Imersão cultural no diverso, o que possibilita a expansão da consciência.  

Proposta de investigação complementar: correlacionar dieta alimentar cotidiana e 

degradação ambiental (mudanças climáticas). 
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Princípio-base das reflexões: Nossos hábitos alimentares, em consonância com a cultura 

hegemônica, afetam a dinâmica do planeta, pois certificam o modelo danoso de produção, 

distribuição e consumo, pautado em energias fósseis não renováveis, uso de agroquímicos, 

empobrecimento do solo e da sociobiodiversidade, transporte poluente, insustentável e pouco 

eficaz, exploração dos recursos naturais e do trabalhador e degradação nutricional aliado à 

poluição química nos alimentos hoje predominantes. Entender como se processam esses 

fenômenos e que propostas pedagógicas podem ser trabalhadas nas escolas e com a população 

em geral constitui-se em contribuição cara à formação dos educadores ambientais.  

Instrumento de trabalho: “Paisagem de família: as alterações climáticas na nossa dieta”3 

Pressupostos:  

  

• O guia ressalta a necessidade de tomarmos a decisão informada por hábitos de 

consumo e estilos de vida sustentáveis, de forma a minimizar danos ambientais 

presentes e futuros.  

• A alimentação assume, nessa esteira, grande relevância, já que esse elemento essencial 

à produção da vida está hoje alicerçado em uma base não sustentável de relações com 

o meio natural e o social, fruto do modo vigente de produção e consumo. 

• Visa orientar o trabalho em grupo a ser desenvolvido nas escolas como estratégias de 

Educação Ambiental junto aos jovens, de forma a fomentar o debate sobre as 

alterações climáticas tendo em vista a cidadania ativa. 

Os princípios que orientam nossas pesquisas  

Os percursos de pesquisa dos mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-

graduação em Educação Ambiental que apresentamos fazem a história do CEAMECIM, 

grupo de pesquisa que constitui uma comunidade aprendente a qual exercita a escuta e vive 

um processo de pesquisa essencialmente interativo e educativo. Nosso trabalho é pautado pela 

ética e pela política como princípios da pesquisa e essa sempre vinculada a uma concepção de 

                                                 
3 Vide em Guia didático de atividades de Educação Ambiental sobre as mudanças climáticas, denominado 
“Conhece e valoriza as alterações climáticas: propostas para trabalhar em grupo” (Conoce y valora el cambio 
climático: propuestas para trabajar en grupo), editado e publicado na Espanha, em 2012, em parceria com o 
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente da FUNDACIÓN MAPFRE. Este guia propõe atividades 
pedagógicas destinadas inicialmente a estudantes do ensino secundário, mas também se configura como material 
informativo à população em geral sobre as alterações climáticas.  
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/guia-conoce-y-valora-el-cambio-climatico-CC-
09_tcm164-20069.pdf  
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educação e de ciência. Assim, entendemos a pesquisa como um modo de educar, de produzir 

saberes e práticas sociais.  

 

O caráter interdisciplinar da Educação Ambiental  

As discussões que acontecem nos encontros do nosso grupo sublinham a característica 

interdisciplinar da Educação Ambiental.  
É o seu caráter interdisciplinar que favorece a necessária abertura 
epistemológica com o universo de disciplinas científicas, sem que essa 
abertura signifique – e não poderia ser diferente – a assunção de uma 
determinada matriz teórica em detrimento de outra. Daí que a renovação do 
conhecimento humano, sua reorganização face aos complexos desafios da 
atualidade, não significa o descredenciamento de matrizes teóricas que 
justificaram o saber tecnocientífico ao longo da história. Significa, antes, 
problematizar essas matrizes; acolher para o olhar complexo as instâncias do 
conhecimento que ainda prosperam, quando a elas apelamos para coadjuvar 
entendimentos compreensivos do mundo em que vivemos, da realidade com 
a qual lidamos, construímos e ressignificamos a todo momento  (SCHMIDT, 
E. B., 2012). 

É consenso do grupo CEAMECIM sobre a inadequação de estudarmos questões 

relacionadas à biosfera como se estivéssemos fora do contexto, mas, sim, como integrantes e 

potenciais transformadores da realidade. 

Somos diferentes um do outro. Cada um tem o seu jeito de compreender o mundo, 

com maneiras plurais de analisar os fenômenos. Também usamos diferentes metodologias de 

pesquisa e nossos encontros nos possibilitam pensar sobre os múltiplos e desafiadores 

caminhos na constituição de um pesquisador/educador ambiental.  

 Estamos conscientes dos nossos limites, porém apostamos nas nossas possibilidades. 

Assim agimos e nos constituímos em uma comunidade aprendente como pesquisadores, no 

entendimento de que a Educação Ambiental inscreve-se em um campo multidimensional, 

multirreferencial e multidisciplinar, convivendo com a diversidade de enfoques políticos, 

metodológicos, culturais, éticos, ideológicos. Nesse contexto, a interdisciplinaridade desponta 

com força, rompendo as fronteiras entre as inúmeras disciplinas para possibilitar o diálogo 

profícuo e aberto, e uma produção científica que traduza esse movimento. Isso porque a 

Educação Ambiental nos coloca frente a desafios, a cada momento, exigindo que cada 

educador ambiental assuma a responsabilidade que lhe compete, no sentido de pesquisar, 

intervir e propor ações sintonizadas com as demandas de uma crise socioambiental já 

instaurada. 
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CONVERGÊNCIAS E PERCURSOS FORMATIVOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Dione Kitzmann 

 

Resumo 
Este artigo tem por objetivo enfatizar a importância das convergências e das abordagens múltiplas em Educação 
Ambiental, a partir da necessidade de atendermos aos diferentes tempos (idades), espaços educativos e espaços 
vividos pelos sujeitos que são foco dessas ações educativas. Para isso, são discutidos os objetivos da Educação 
Ambiental (da sensibilização à cidadania ambiental), que devem ser integrados e constituir os percursos 
formativos de seus sujeitos em escala individual e coletiva. Numa síntese convergente, são evidenciados os 
níveis de ação dos indivíduos (da microação à macroação), articulados aos conceitos de cotidiano e 
macrossocial, buscando saber quais são os limites e as possibilidades das ações em Educação Ambiental neste 
contexto.   
 
Palavras-chave: Convergências. Percursos formativos em Educação Ambiental. Níveis 
de ação individuais e coletivos.  
 
 
Abstract 
This article is designed to emphasize the importance of convergence and multiple approaches in Environmental 
Education from the need to heed the different times (ages), educational spaces and spaces experienced by the 
subjects that are the focus of these educational activities. For this, the objectives of Environmental Education are 
discussed (awareness to environmental citizenship) that must be integrated and provide the formative paths of its 
subjects in individual and collective scale. In a convergent synthesis, the individuals action levels are shown (the 
micro action to macro action), linked to everyday and macro-social concepts, to find out what are the limits and 
possibilities of actions in Environmental Education in this context. 
 
Key-words: Convergences. Formative paths in Environmental Education. Individual and 
collective action levels.  

 

A educação ambiental e as convergências: tempos ↔ espaços ↔ realidades 

 Como garantir uma Educação Ambiental (EA) crítica, emancipatória e 

transformadora? Como não fazer uma EA comportamentalista, individualista, adequadora, 

acrítica? Das indagações e dúvidas sobre como a EA poderá incorporar as questões 

socioambientais, muitas são resultantes da diversidade de proposições, típicas da EA, que nos 

indicam vários itinerários possíveis de serem trilhados nesse campo ainda em constituição.  
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Num esforço de síntese organizativa, Lucie Sauvé (2005) definiu uma “cartografia das 

correntes em educação ambiental”, na qual 

categorizou as diferentes proposições em função 

de suas semelhanças, constituindo quinze 

correntes, cada qual definida em termos de 

concepções de meio ambiente, objetivos da EA, 

enfoques dominantes e estratégias de ação 

(SAUVÉ, 2005, p. 40). Mesmo que cada corrente 

tenha características específicas, a autora faz uma 

ressalva importante sobre o fato destas não serem 

mutuamente excludentes, já que algumas 

compartilham características comuns, sendo esta 

sistematização “uma ferramenta de análise... e 

não um grilhão que obriga a classificar tudo em 

categorias rígidas, com o risco de deformar a 

realidade” (SAUVÉ, 2005, p. 18).  

 Sendo assim, para evitar a ideia da 

fragmentação propiciada pelas categorias, 

enfatizamos a ideia da convergência (Figura 01), 

termo que significa juntar, ir para um mesmo 

ponto, sendo utilizado, por exemplo, para 

denominar o encontro de águas em rios e oceanos. 

Nesses encontros, há modificação das 

características originais, gerando condições 

intermediárias que propiciam a ocorrência de 

espécies que não sobrevivem nas massas d‟água 

originais, contribuindo para uma maior biodiversidade, o que aumenta a complexidade e, por 

consequência, a estabilidade desses sistemas ambientais.  

 Na EA, é a convergência entre diferentes correntes o que garantirá as abordagens 

múltiplas necessárias para darmos conta da complexidade socioambiental que deve envolver 

as suas ações, no que concordamos com Ruscheinsky (2012, p.11), para o qual “a diversidade 

de abordagens remete ao relacionamento complexo entre dimensões como economia e 

cultura, natureza e sociedade, bem-estar e utopia, meio ambiente e mudança cultural”. 

Figura 01: Mapa conceitual indicando a 
Educação Ambiental como uma convergência 
de correntes para atender a diferentes tempos 
e espaços. 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Esta complexidade provém dos diferentes tempos (as idades de seus sujeitos: crianças, 

jovens, adultos), espaços educativos (formal, não-formal, informal) e espaços vividos (ou 

realidades ecológicas, sociais, econômicas). É essa diversidade que origina as várias 

proposições identificadas por Lucie Sauvé, pois não faria sentido utilizar, por exemplo, a 

mesma estratégia didático-pedagógica para crianças de uma escola privada urbana e para 

trabalhadores rurais em seu Sindicato, já que estes não compartilham o mesmo tempo e 

espaços educativos e nem a mesma realidade socioambiental ou econômica. Cabe ressaltar 

que, mesmo que vivam na mesma realidade ecossistêmica, as suas experiências, percepções e 

intervenções na e com a mesma se dão de modo diverso, conformando diferentes visões de 

natureza e de meio ambiente, como bem demonstrou Carlos W. Porto Gonçalves (1998), 

resultantes dos diferentes espaços socioeconômicos onde vivem.  

Assim, a partir da intersecção, ou convergências múltiplas, entre estas três dimensões 

(tempo – espaço – realidades), é que devem ser definidas as estratégias didático-pedagógicas 

em EA, o que demanda e justifica os múltiplos referenciais, proposições e possibilidades 

teóricas e práticas traçados na cartografia de Sauvé (2005). O desafio é estabelecer tais 

convergências sem misturar concepções e enfoques divergentes e opostos. A partir dessa 

necessidade, e de questões básicas para o enfoque das práticas de Educação Ambiental no 

contexto da gestão ambiental, com o qual trabalhamos, desenvolvemos duas metáforas que 

ajudam a pensar sobre como nossos processos educativos devem estar de acordo com os 

diferentes tempos e espaços nos quais se desenvolvem e que condicionam as ações de EA, 

justificando as abordagens múltiplas.  

O rochedo e o navio – Crise socioambiental e gestão ambiental 

A crise socioambiental que vivemos se afigura como um rochedo que está no curso de 

um grande navio carregado que se aproxima “a todo vapor”. É preciso mudar o rumo do 

navio, senão a colisão será inevitável. Como pará-lo exigirá muito tempo e espaço, é preciso 

tanto diminuir a velocidade quanto mudar o rumo. Missão difícil que exigirá um esforço 

coletivo, intenso e sincronizado da tripulação. Enquanto alguns tentam mudar o rumo do 

navio lá na cabine de comando (para a esquerda ou para a direita?), outros vão à casa das 

máquinas para tomar medidas que diminuam a velocidade, para que se ganhe tempo para tal 

mudança. Dada a dimensão da tarefa, somente o esforço combinado evitará o colapso. 

Objetivos diferentes, mas complementares e interdependentes. 

Se imaginarmos que o navio é nosso sistema socioeconômico, o “mudar o rumo” tem 

o sentido de transformação do atual modelo hegemônico de produção e consumo, levando-o 

67

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



 
 

na direção da sustentabilidade. Por sua vez, “ir à casa das máquinas” para diminuir a 

velocidade, significa adotar as ações de gestão ambiental necessárias para atenuar os efeitos 

do modelo vigente. Ou seja, a gestão ambiental faz parte de uma grande estratégia de 

transição. Não mudará o rumo sozinha, apenas garantirá mais tempo e melhor qualidade de 

vida para que possamos criar as verdadeiras condições de mudança. E a EA tem um 

importante papel no envolvimento e conquista de adesão tanto para a mudança de rumo 

quanto para a diminuição da velocidade, reconhecidos os limites e as possibilidades que 

existem para agirmos em cada um destes espaços de ação.   

Os dois filhos – Tempos e espaços da EA 

Uma pessoa com um filho universitário e outro no Ensino Fundamental, não imaginará 

que eles tenham o mesmo tipo de aulas, com os mesmos conteúdos e que seus professores 

apliquem as mesmas técnicas de ensino-aprendizagem. Qualquer mãe ou pai, seguindo o 

imaginário pedagógico dos adultos (PERRENOUD, 1999), esperará que os processos 

educativos estejam adequados às faixas etárias dos seus filhos. Do bê-á-bá ao PhD há muitas 

diferenças e um longo caminho, que teve início nas primeiras letras e números. Na 

alfabetização aprendemos a “ler o mundo”, como nos ensinou Paulo Freire e, ao longo do 

processo educativo, vamos acumulando conhecimentos e habilidades para ajudar a mudá-lo. 

Então, se o processo é de construção, nada mais adequado que inicie com o básico, partindo 

de uma alfabetização ecológica (com as crianças) em direção à Educação Ambiental 

transformadora e crítica (com os jovens e adultos). Assim, se com os primeiros iniciamos 

perguntando sobre o seu “endereço ecológico”1, com os últimos já estaremos debatendo o seu 

endereço socioambiental. A cada filho a sua EA, e a seu tempo. Objetivos diferentes, mas 

sinérgicos, adaptando e somando esforços ao longo de seus percursos formativos. 

Com isto, percebe-se que os diferentes tempos educativos exigem diferentes 

estratégias educativas. E também nesse processo há uma estratégia de transição. De ações 

educativas que conectam ao lugar e desenvolvem o sentido de pertencimento (COUSIN, 

2010), às ações que evidenciam as causas da degradação socioambiental desse lugar, e daí 

chegando ao global. Do pertencimento construído a partir da infância, ao empoderamento 

garantido na vida adulta. Em ambos, a EA pode e deve atuar, numa ação progressiva de 

abordagem de temáticas e utilização de metodologias e técnicas adaptadas a diferentes 

públicos.  

                                                 
1 Expressão utilizada por R. Hass (2006, p. 139) e P. Michael (2006, p. 142). 
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Esta estratégia está relacionada com o que propõem diferentes autores em diferentes 

contextos. Um deles é Paulo Freire, que também fez uso de estratégias diversificadas, 

evidenciadas nesta passagem do livro Pedagogia do Oprimido, a qual demonstra uma clara 

ampliação de sentido e abrangência ao longo do processo educativo:  
Se, na etapa da alfabetização, a educação problematizadora e da comunicação busca 
e investiga a „palavra geradora‟, na pós-alfabetização busca e investiga o „tema 
gerador‟ (FREIRE, 1978, p. 120). 
 

Por sua vez, Enrique Leff, ao se perguntar “como se ensina a complexidade nos 

diferentes estágios do processo educativo?”, indica que há   
Necessidade de pesquisar os problemas da aprendizagem da complexidade em 
função da evolução das estruturas cognitivas do aluno em seus diferentes estágios 

de desenvolvimento, dentro de seu contexto cultural e ambiental próprio. Isto abre o 
campo para uma pedagogia do ambiente capaz de traçar formas de intervenção e 
interação entre professores e alunos com programas diferenciados e específicos 

para os diferentes graus e níveis da educação (LEFF, 2001, p. 260)2. 
 

Também Delizoicov, Angotti & Pernambuco (2002) indicam uma diferenciação ao 

tratarem sobre o conflito entre conhecimentos em extensão e em profundidade, propondo que 

os níveis curriculares é que definirão o tratamento dos temas, ponderados em função dos 

níveis cognitivos dos alunos, através de aproximações sucessivas dos temas ao longo das 

séries (DELIZOICOV, ANGOTTI & PERNAMBUCO, 2002, p. 286).  

Para reforçar a importância das convergências, que irão garantir as abordagens 

múltiplas necessárias a esses diferentes estágios de desenvolvimento, discutiremos a seguir os 

objetivos da EA integrados aos percursos formativos de seus sujeitos numa escala individual e 

coletiva. 

 

Os objetivos da Educação Ambiental vistos como percurso formativo 

A Carta de Belgrado (1975) e as Recomendações da Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental aos Países Membros (Tbilisi, 1977), são dois dos mais importantes 

documentos de referência da EA, que trazem uma categorização dos seus objetivos. Em 

ambos, os objetivos iniciam com a conscientização (“ajudar indivíduos e grupos sociais a 

sensibilizarem-se e a adquirirem consciência do meio ambiente global e suas questões“) e 

chegam até a participação (“proporcionar a possibilidade de participarem ativamente das 

tarefas que têm por objetivo resolver os problemas ambientais”), destacando aqui a 

                                                 
2 Grifos nossos. 
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Recomendação nº 2 de Tbilisi. Baseada nestes documentos, trazemos no Quadro 01 a 

categorização de Smyth (1995, apud SATO, 2002, p. 24): 

Quadro 01: Objetivos da Educação Ambiental e sua descrição de acordo com Smyth (1995). 

Objetivos da Educação Ambiental 

1. Sensibilização ambiental processo de alerta, considerado como primeiro objetivo 
para alcançar o pensamento sistêmico da EA. 

2. Compreensão ambiental  conhecimento dos componentes e dos mecanismos que 
regem o sistema natural. 

3. Responsabilidade ambiental  reconhecimento do ser humano como principal 
protagonista para determinar e garantir a manutenção do 
planeta. 

4. Competência ambiental capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema 
ambiental. 

5. Cidadania ambiental capacidade de participar ativamente, resgatando os 
direitos e promovendo uma nova ética capaz de conciliar 
a natureza e a sociedade. 

Fonte: Elaboração da autora. 
Organizados nessa ordem, os objetivos da EA explicitam a relação do indivíduo com o 

seu sistema de vida e a coletividade, definindo um percurso formativo que culmine na 

constituição de sujeitos capazes de participarem de modo qualificado dos processos de 

tomada de decisão. Um percurso formativo é composto de níveis ou estágios sucessivos, que 

demandam ações e metodologias de EA específicas e adequadas a cada situação, ou seja, aos 

tempos, espaços educativos e espaços vividos pelos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. Um exemplo desta adequação é o alerta de Loureiro e Anello (2014, pg. 68), sobre 

a importância de programas e projetos de EA no licenciamento ambiental implementarem 

“processos educativos com intencionalidade e sujeitos definidos e voltados para a formação 

em seu sentido mais amplo”. 

Além de deverem estar adequadas ao perfil dos alunos (idade, condição 

socioambiental, local onde vive e trabalha), as ações educativas em cada nível devem levar 

em conta as inter-relações com os demais níveis. Desta forma, ações com o objetivo de 

sensibilização (por exemplo, numa trilha ecológica), não podem ter um fim em si mesmas, 

devendo estabelecer as interações com o todo e ser preparação para os demais níveis. Do 

mesmo modo, não se potencializa a participação e o controle social sem que as etapas 

anteriores tenham sido contempladas. Por exemplo, a participação de uma comunidade de 

uma área a ser afetada por um empreendimento, em uma Audiência Pública de licenciamento 

ambiental, será mais qualificada se esta tiver a compreensão e as competências necessárias 

para melhor avaliar a situação e estabelecer as suas demandas. 
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A ideia de percurso formativo em níveis evidencia também que ações de EA passam 

do nível individual ao coletivo à medida que evoluem da sensibilização à cidadania 

ambiental, como evidenciado na Figura 02. 
 
Figura 02 – Os objetivos da Educação Ambiental em cinco níveis 
e suas relações com o indivíduo e a coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração da autora. 
A tensão entre a abordagem individual e a coletiva em EA é ilustrada por Csutora 

(2012) que identificou a distância que existe entre o comportamento individual e os efeitos do 

mesmo, que a autora chamou de Lacuna Comportamento-Impacto (Behavior Gap Impact, ou 

BIG na sigla em inglês). Esta lacuna acontece quando indivíduos mudam o seu 

comportamento para ações ambientalmente mais adequadas, mas pouco ou nenhum impacto 

positivo é alcançado. Uma explicação seria o “efeito bumerangue”, devido à tendência de 

aumentarmos a frequência das atividades que se tornam mais eficientes, como o caso de 

alguém que compra um carro híbrido, mais econômico, mas anula o efeito da menor emissão 

rodando mais quilômetros devido à economia de combustível (LEONARD, 2013). 

Para melhor entender os efeitos das ações individuais e coletivas, trazemos uma 

discussão sobre níveis de responsabilidade e de ação, baseada em dois referenciais de áreas 

distintas, quais sejam, Carlos Frederico Loureiro (2004) e Guy Le Boterf (2003), com os 

quais elaboramos uma síntese convergente buscando saber onde estão e quais são os limites 

das ações em EA neste contexto.   

 

O individual e o coletivo: níveis de responsabilidade ↔ níveis de ação  

 As intervenções e ações em EA evidenciam em geral comportamentos e atitudes 

pertinentes tanto ao indivíduo quanto ao coletivo. Neste sentido, Loureiro (2004, p. 53) alerta 

sobre as práticas de EA que descontextualizam os temas de suas inter-relações complexas 
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“colocando a responsabilidade no indivíduo e eximindo de responsabilidade a estrutura social 

e o modo de produção”. O autor recomenda a coerência entre valores pessoais e atitudes, que 

devem ser baseadas em princípios, independente dos impactos e efeitos de suas ações 

(exemplificando com o consumo de água), mas também que os procedimentos pedagógicos 

devem demonstrar os diferentes níveis de responsabilidade, que ultrapassam a esfera pessoal 

e situações particulares (LOUREIRO, 2004, p. 54). É “preciso articular a cotidianidade ao 

macrossocial” gerando transformações individuais e coletivas simultâneas e possibilitando 

que experiências localizadas bem sucedidas sejam universalizadas (LOUREIRO, 2004, p. 

133), confirmando Kincheloe & Berry (2007, p. 84), que dizem que “a visão individual e a 

transformação social crítica são sinérgicos, e não antagônicos”.  

Relacionamos este conceito de níveis de responsabilidade com a categorização dos 

níveis de ação (microação → miniação → ação → maxiação → macroação) que Guy Le 

Boterf (2003, p. 45), utiliza na discussão do “saber agir com pertinência” profissional. O 

Quadro 02 apresenta estes níveis de ação, com exemplos que desenvolvemos para espaços de 

vida privada e coletiva e um espaço qualquer de trabalho. 

Quadro 02: Descrição e exemplos dos níveis de ação considerando a vida privada e coletiva e 
um espaço de trabalho. 

 

NÍVEIS DE 

AÇÃO 

Descrição 

Vida privada  coletiva Trabalho 

1. MICROAÇÃO Usar sacolas retornáveis no 
supermercado 

Assistir a uma palestra sobre 
gestão ambiental 

2. MINIAÇÃO Preferir consumir produtos 
com embalagens retornáveis 

Participar ativamente dos debates 
nesta palestra 

3. AÇÃO Diminuir o seu nível de 
consumo 

Participar de um curso de gestão 
ambiental 

4. MAXIAÇÃO Comprar em supermercados 
com fornecedores certificados 

Ajudar na elaboração de um dos 
programas de gestão ambiental 

5. MACROAÇÃO 
Organizar um movimento de 
boicote a fornecedores 
impactantes 

Participar da elaboração e 
aplicação de um curso sobre boas 
práticas de gestão ambiental  

Fonte: Modificado de Le Boterf (2003, p. 45). 
 

Esta categorização das ações traz o questionamento do que vem a ser um ato 

significativo, pois em qualquer um destes níveis, um ato, que é uma “sequência de atos”, será 

significativo se inserido numa estrutura (projeto, objetivo) que lhe dê sentido e somente serão 

atos pertinentes se tiverem sentido, intencionalidade e causarem efeito sobre o contexto a 

modificar (LE BOTERF, 2003, p. 46). Isto serve tanto para o mundo do trabalho, de onde esta 
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categorização tem origem, quanto para a EA, onde estes níveis nos ajudam a entender a 

questão da escala individual e coletiva das ações socioambientais.  

Para avaliar as diferenças entre os níveis, utilizaremos dois conceitos de Loureiro 

(2004, p. 133), já referidos acima: cotidianidade e macrossocial (Figura 03). 

Consideramos que, do nível 1 ao 3 (microação → miniação → ação), as decisões 

ainda são de caráter individual, de menor complexidade e de efeito restrito. Sendo assim, 

tomada a decisão individual de agir, nestes níveis há facilidade material para a ação, a qual 

está ligada à cotidianidade e tem efeito limitado. Para aumentar o alcance dos mesmos, as 

ações de escala individual deverão ser multiplicadas no coletivo, ou seja, executadas por um 

grande número de pessoas. 
Figura 03 – Os cinco níveis de ação, relacionados com o 
cotidiano e o macrossocial. 
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Fonte: Kitzmann (2009, p. 56) 

 

Do nível 4 ao 5 (maxiação → macroação) as ações são de alcance mais amplo, 

envolvendo e dependendo de outros atores, exigindo maior qualificação, esforço e mais 

recursos dos sujeitos envolvidos. Nestes dois últimos níveis são intensificadas tanto a 

complexidade das atividades envolvidas quanto a exigência dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e recursos necessários às ações, que passam a ter um caráter macrossocial, assim 

como os seus efeitos, que são mais intensos e abrangentes.  

Fica evidente a disparidade de oportunidades para que os sujeitos passem de um nível 

a outro, em especial da ação para a maxiação, pela ruptura que isto exige tanto em termos de 

tomada de consciência para uma ação mais comprometida, quanto pelas condições e recursos 

(econômicos, políticos, culturais, educacionais, sociais) necessários para efetivar esta ação e 
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que não dependem da vontade do indivíduo, mas de condições contextuais e macrossociais 

(por exemplo, para comprar em um supermercado certificado ambientalmente é preciso que 

estes existam na cidade).  

Nos dois últimos níveis (maxiação → macroação) é preciso mobilizar múltiplos 

recursos, mas os efeitos são mais fortes e têm um caráter coletivo, apesar de geralmente 

poderem ser realizadas por poucos indivíduos. Um exemplo seriam os efeitos de uma lei de 

proteção ambiental de uma microbacia hidrográfica elaborada por um deputado (uma 

maxiação), que são muito maiores (sistêmicos) do que aqueles gerados na economia de água 

por um indivíduo (uma microação). No entanto, a população de indivíduos de uma região 

pode se mobilizar para votar em deputados comprometidos com as questões socioambientais 

ou para adotarem um programa de gestão ambiental participativo, numa ação política que é o 

que possibilita quebrar a barreira entre as ações cotidianas e as macrossociais (as maxi e 

macroações). 

A importância das ações de nível individual (microação → miniação → ação) é que 

estas “desacomodam” o indivíduo, e podem ser importantes para mobilizá-lo para as demais 

ações (maxiação → macroação), as quais, por sua vez, podem desacomodar sistemas 

maiores. 

Estes diferentes níveis de ação de Le Boterf estão relacionados com os níveis de 

responsabilidade indicados por Loureiro (2004, p. 54), ajudando a explicá-los, à medida que 

evidenciam as diferenças que existem na sociedade em termos de poder e de capacidade para 

a ação e, por consequência, de diferentes responsabilidades pelas causas e soluções.  

Nos níveis da maxiação → macroação já há empoderamento, existindo os meios para 

agir, o que não ocorre com os níveis da microação → ação, o que pode ser desenvolvido 

através de atividades de EA que trabalhem estas diferentes dimensões e identifique os limites 

e possibilidades para os seus educandos atuarem em cada um deles como cidadãos. Um 

exemplo de atividade de EA seria levar os educandos a desenvolverem uma sequência de 

ações (da micro → macroação) sobre determinados temas, identificando como os educandos 

podem atuar em cada nível de ação e como podem melhorar esta atuação nos níveis os quais 

eles não se sentem ou não estejam empoderados para tal.  

A relevância dos níveis de ação em termos de EA é que estes evidenciam os limites 

das ações educativas, ao mesmo tempo em que as situam num contexto maior. Assim, é mais 

difícil que se desenvolvam ações educativas restritas ao nível das microações, mas que 

acreditam estarem trabalhando na macroação. Isto não significa que as atividades de caráter 
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individual (micro → ação) não devam ser consideradas, mas sim que estas devam ser situadas 

e contextualizadas, definindo os seus limites e explorando as suas potencialidades como 

preparadoras para os níveis posteriores. Tal movimento entre os níveis de ação corrobora o 

que diz Leonard (2013), que questiona se as mudanças que buscam ações cotidianas mais 

verdes levariam as pessoas a um engajamento cívico mais profundo e a mudanças mais 

significativas ou “apenas as embala com um falso senso de conquista”, perguntando se “esses 

atos individuais funcionam como „rampas de acesso‟ ao engajamento maior, ou são „becos 

sem saída‟?” (LEONARD, 2013, p. 151). 

As práticas de EA comportamentalistas e adequadoras tendem a enfatizar e estão 

restritas às micro e miniações, sendo que as transformadoras e emancipatórias trabalham 

sobre os dois últimos níveis (maxi e macroação). O desafio educativo é trabalhar na 

perspectiva destes níveis maiores com sujeitos que se veem capazes somente de micro e 

miniações (o que não garante que as pratiquem), tais como pessoas submetidas a condições 

precárias de vida e trabalho, que não se veem como protagonistas de ações de maior escala e 

que têm o sentimento de que são incapazes de enfrentarem problemas que lhes parecem tão 

grandes e de responsabilidade de outrem. É preciso então trabalhar educativamente buscando 

o empoderamento para a ação, para o qual são essenciais a participação e a ação individual e 

coletiva. 

 

Considerações finais 

 Este artigo buscou ressaltar a importância das convergências e das abordagens 

múltiplas em Educação Ambiental, a fim de que possamos atender adequadamente aos 

diferentes perfis dos sujeitos com os quais interagimos nos processos educativos, buscando 

ultrapassar os limites e potencializar as possibilidades das ações em Educação Ambiental em 

seus variados contextos.  

 Para isso, trouxemos os fundamentos da Educação Ambiental enfatizando os seus 

objetivos e estabelecendo a relação destes com o percurso formativo dos educandos, o qual 

deve partir da sensibilização em direção à construção da cidadania ambiental. Nesse processo 

devemos estabelecer, de modo permanente e continuado, a interlocução entre os níveis 

individuais e coletivos, assim como entre os níveis de ação dos indivíduos (da microação à 

macroação), o que garantirá o objetivo maior da Educação Ambiental, que é o cidadão 

participativo, capaz de atuar de modo crítico e qualificado em sua realidade socioambiental. 
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EIXO 01 - Fundamentos da Educação Ambiental 
 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA LITERATURA INFANTIL: PRIMEIROS PASSOS 

DE UMA PESQUISA 

 

Camila da Silva Magalhães1 
Elisangela Madruga2  

Paula Corrêa Henning3  
 
 

Resumo 
O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado no programa de Pós-Graduação em educação 
ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande. A pesquisa se encontra em faze inicial e um dos 
objetivos da é propor uma relação entre a Educação Ambiental e Literatura Infantil. Neste sentido apresentamos 
a Educação Ambiental, juntamente com a contextualização do surgimento da Literatura Infantil enfatizando sua 
significação inicial de disseminar códigos de conduta a sociedade burguesa dos séculos XVII e XVIII. 
Procuramos com essa pesquisa tentar rastrear o que se pode encontrar de Educação Ambiental nos livros infantis 
e quais são as concepções neles apresentadas. O material selecionado para a realização das análises são os livros 
do acervo complementar disponibilizado pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) no triênio 
correspondente a 2013, 2014 e 2015. Esse acervo conta com mais de 150 obras, entre elas podemos selecionar 
previamente 15 livros que abordam diretamente assuntos ligados a Educação ambiental. Explicito que a pesquisa 
está no início, desse modo ainda não contamos com as análises e resultados. Para a realização das análises nos 
apoiamos no referencial dos estudos culturais e também dos estudos foucaultianos.  
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Literatura Infantil. Educação. 

 

Introdução 

Este trabalho corresponde ao inicio de uma pesquisa e tem como proposta apresentar 

como se pode relacionar a Educação Ambiental e Literatura Infantil. A escolha deste tema 

deu-se a partir da inserção das pesquisadoras no Grupo de Estudos sobre Educação, Cultura, 

Ambiente e Filosofia (GEECAF), coordenado pela Professora Drª Paula Corrêa Henning. 

Com a participação no grupo de pesquisa tivemos a oportunidade de relacionar a Literatura 

Infantil (LI) com as discussões de Educação Ambiental (EA) e levantar questionamentos 
                                                 
1 Pedagoga, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental/PPGEA da Universidade Federal 
do Rio Grande/FURG e Bolsista do Grupo de Estudos Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia – GEECAF.  E-
mail: camilapedag@gmail.com 
2 Aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande/FURG, bolsista de iniciação científica. 
E-mail: elisangelamadruga@yahoo.com.br 
3 Professora do PPGEC e PPGEA da Universidade Federal do Rio Grande/FURG. Doutora em Educação. E-
mail: paula.c.henning@gmail.com 
Agência financiadora: Capes 
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relacionados à presença da EA nos livros de Literatura Infantil e que possibilidades de 

trabalho os mesmos apresentam. Sabe-se que a EA é um campo de estudo ligado às questões 

ambientais, culturais e relações sociais, neste sentido é que acreditamos que possa existir uma 

relação de afinidade deste campo do conhecimento com a literatura, já que esta por sua vez 

faz parte das inúmeras representações culturais. Procuramos com esse trabalho tentar rastrear 

o que se pode encontrar de EA nos livros infantis e quais são as concepções neles 

apresentadas.  

 

Relacionando a Educação Ambiental com a Literatura Infantil 

Historicamente sabe-se que o homem vem modificando o espaço em que vive. A partir 

da revolução industrial, por exemplo, a humanidade descobriu que as máquinas poderiam 

facilitar/auxiliar no trabalho em diversos setores. A ascensão do desenvolvimento científico 

também ocasionou uma condição de domínio do homem sob a natureza. Todos esses 

acontecimentos fizeram com que há algum tempo temos presenciado a emergência de uma 

crise ambiental planetária, onde o homem aparece como vilão, destruidor, mas também como 

o único capaz de amenizar o avanço desse processo de esgotamento dos recursos naturais.  

A partir da década de 70, no Brasil surgem os primeiros movimentos ecológicos que 

visavam em princípio alertar sobre a futura escassez de recursos para as gerações futuras. 

Segundo Mauro Grun:  
A educação ambiental não é algo assim tão novo. Ela efetivou-se como uma 
preocupação no âmbito da educação há mais ou menos duas décadas. A emergência 
da crise ambiental como uma preocupação especifica da educação foi precedida de 
uma certa “ecologização das sociedades”. (2012, p.15) 
 
 

É importante ressaltar que apesar de não ser algo novo, somente a partir da década de 

90, após a Eco 92 é que a EA se tornou preocupação nos espaços escolares. Na Eco 92, onde 

inúmeras ONGs e movimentos sociais de todo o mundo se reuniram, que foi formulado o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. A efetivação das diretrizes 

desse Tratado teve visibilidade maior com a aprovação da Política Nacional de Educação 

Ambiental, pela Lei 9.795, que assentou sua efetivação em diversos espaços, incluindo os 

escolares: “Os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.” (Lei 9.795 de 27/04/1999)  
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 Quase concomitante a aprovação da lei citada acima, a EA também começa a fazer 

parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), incluindo o meio ambiente como tema 

transversal. O PCN de meio ambiental trás discussões sobre o modo de agir humano em 

relação à natureza, aborda questões como a crise ambiental, natureza romantizada e 

idealizada, discute o comportamento humano visto como bom ou mau, produção midiática e 

etc, ressaltando sempre a superação do ensino fragmentado e explicitando a transversalidade 

da EA.  Ainda nesse material pode-se encontrar discussões, que propõe uma nova forma de 

pensar as demandas ambientais, pretendendo assim tentar frear um possível futuro obscuro do 

planeta Terra.  

 
Tantos outros problemas de ordem de concepção, de ideologias, de modos de vida e 
de valores, ligados aos impasses concretos e materiais deste nosso final de século se 
impõem à humanidade. Salienta-se a necessidade de trabalhar também os aspectos 
subjetivos das interações individuais e coletivas. A problemática ambiental exige 
mudanças de comportamentos, de discussão e construção de formas de pensar e agir 
na relação com a natureza. (BRASIL, 1998, p. 180). 

 

 Com a emergência do campo da EA os olhares começaram a se modificar em relação 

às interações entre homem e meio ambiente, resignificando alguns conceitos e principalmente 

se preocupando em reestabelecer a condição do homem como pertencente à natureza. A EA 

deixou de ter apenas um conceito biológico e naturalista de preservação e passou a preocupar-

se com a relação entre a sociedade e a natureza tomando um significado socioambiental. Essa 

nova forma de enxergar a EA é atravessada pela cultura, pois são as interações culturais que 

auxiliam no entendimento de mundo e fornecem subsídios para a criação de interpretações e 

percepções sobre os inúmeros assuntos que permeiam as relações sociais e ambientais.  

A partir da vertente teórica dos Estudos Culturais percebe-se uma mudança no modo 

de pensar a cultura. De acordo com Costa, Hessel e Sommer (2003), começa aí uma nova 

forma de enxergar a cultura, permeada pelas relações, produções e práticas sociais, dando 

cada vez mais a cultura uma ênfase politica que contribui na influencia dos modos de vida 

social. Os autores ressaltam ainda que a produção midiática, como programas televisivos, 

revistas, música, jornal e literatura trazem consigo uma reprodução dessa cultura, ditando 

regras e fabricando sentidos na arena cultural, considerando-os assim como artefatos culturais. 

Destaco então a importância da cultura na fabricação do que entendemos por Educação 

Ambiental. Este campo de saber é algo construído a partir da inserção na cultura que nos 

cerca, sendo experenciado e vivido a partir das condições históricas e culturais. Nas palavras 

de Costa, Hessel e Sommer: 
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Quer dizer, somos também educados por imagens, filmes, textos escritos, pela 
propaganda, pelas charges, pelos jornais e pela televisão, seja onde for que estes 
artefatos se exponham. Particulares visões de mundo, de gênero, de sexualidade, 
de cidadania entram em nossas vidas diariamente. (p.57, 2003).  

 
Concordando com os autores, pode-se dizer que os artefatos culturais apresentam um 

papel de representação cultural. Essas representações podem aparecer de forma mais visível 

na mídia em geral, com isso o tema Ambiental tornou-se questão central e de ampla 

penetração nos espaços educacionais, políticos e econômicos do mundo de uma forma geral. 

As questões ambientais permeiam um cenário mundial, por vezes retratado através da ação 

negativa do homem ou com a intenção principal de conscientização mundial de uma crise 

ambiental instalada. Conforme Isabel Carvalho:  
E é em função disso, que ganha importância discutir como meio de 
expressão/produção cultural, tais como televisão, o cinema e a literatura (um tipo de 
produção cultural que de certa forma nos poderia conectar a outros tipos de 
sociedade) valem-se dos muitos e diferenciados discursos que circulam em tais 
sociedades, instituindo múltiplas representações que passam a marcar os sujeitos e 
as suas visões de mundo. (2004, p. 152)  
 

 Compreendendo a literatura infantil como um artefato cultural, que é produzido e 

também produz cultura, é que afirmo a ideia de que esse gênero literário pode apresentar-se 

potente na discussão das representações de vários estereótipos, incluindo o de natureza. Desde 

muito cedo as crianças tem contato com esse tipo de artefato cultural, neste sentido, afim de 

elucidar o meu objeto de pesquisa, trago abaixo uma breve trajetória da literatura infantil e ao 

longo do texto explicito a ideia de que o livro infantil mostra-se uma ferramenta na construção 

de conceitos a partir do texto literário e do imaginário presente nas histórias.  

Segundo Regina Zilbermam (2006), a literatura infantil se diferencia da literatura 

geral, mostrando-se um gênero específico, com suas características e linguagens próprias. A 

literatura infantil nasce acompanhando o surgimento da escola. No final da Idade Média, no 

século XVII e início do XVIII, a partir da ascensão da burguesia e da necessidade de 

escolarização, considerando o conhecimento como um degrau ou suporte para atingir os 

objetivos de riqueza e promoção social. A literatura servia como instrumento de preparação 

para a vida adulta, para o desenvolvimento do trabalho e a obtenção de lucros. Assim a 

literatura começou a desempenhar seu papel de transmitir a população e a ideologia burguesa. 

Esse momento histórico se traduz assim para Zilberman: 
Trata-se da emergência da família burguesa, a que associam, em decorrência, a 
formulação do conceito atual de infância, modificando o status da criança na 
sociedade e no âmbito doméstico, e o estabelecimento de aparelhos ideológicos que 
visarão preservar a unidade do lar e, especialmente, o lugar do jovem no meio 
social. (2006, p.34) 
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No decorrer das décadas houve uma transformação do fazer literário, outros autores 

tentaram ressignificar a literatura infantil, a fim de fazer dela um instrumento de auxílio do 

desenvolvimento infantil. A literatura infantil torna-se importante por desempenhar um papel 

de subsídio para as crianças desenvolverem seus significados sobre o mundo e facilitando o 

entendimento delas sobre seus próprios conflitos a partir da presença do maravilhoso4 

presente nas histórias.  

Dos anos 70 em diante, a literatura infantil torna-se um mercado promissor, as 

inovações na escrita surgem a partir da preocupação dos autores com a estrutura da linguagem 

e das ilustrações. Através da literatura a criança consegue organizar seus pensamentos, 

engrandece seu vocabulário e se envolve nas histórias articulando o imaginário com o real. A 

função do imaginário dentro das histórias infantis é justamente fazer uma ligação com o 

mundo real da criança, já que a criança entende o seu redor a partir da imaginação e da 

fantasia. 

Assim após destacar a ideia de que a LI auxilia a criança no seu entendimento de 

mundo, pode-se dizer que ela acaba ensinando modos de ser e agir em sociedade.  Com isso 

defendo a maximização da sua importância e que esta apresenta um campo potente de 

abordagem das questões pertinentes as relações sociais, ambientais, culturais e de 

conhecimento de mundo que as crianças constroem ao longo de seu crescimento. Assim 

acredito que a literatura apresenta condições possíveis de constituir conceitos e verdades 

sobre o tema em pauta nesse projeto.  

 

Justificativa e metodologia 

Justificamos a análise da EA na LI a partir das indagações sobre que discurso de EA 

pode-se encontrar nos livros infantis, já que destacado anteriormente vimos que a literatura se 

apresenta um material que trás consigo conceitos, modelos de ser e estar em sociedade.  Outro 

ponto importante é a inserção no GEECAF, grupo de pesquisa que trata de questões culturais, 

sociais, ambientais e filosóficas, onde a partir desses estudos pudemos fazer os 

questionamentos pertinentes a essa pesquisa. E um terceiro motivo da escolha da LI, é a 

trajetória das pesquisadoras no campo da educação infantil, onde os livros infantis se fazem 

muito presentes.  

Para a realização desta pesquisa é necessário fazer um recorte temporal, utilizando 

como material de análise os livros infantis que compõem o Acervo Complementar do Plano 

                                                 
4  O termo maravilhoso designa a presença do sobrenatural, mágico e lúdico nas histórias infantis.  
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Nacional do Livro Didático que correspondem aos anos de 2013, 2014 e 2015, onde se pode 

ver mais claramente o aparecimento das questões referentes à EA, como a emergência da crise 

ambiental e a preocupação dos autores infantis de colocar temas em destaque na sociedade e 

na cultura em suas histórias. É importante destacar que as obras integrantes do Acervo 

Complementar, circulam amplamente em todas as escolas do país, trazendo consigo 

representações, conhecimentos e conceitos que estão sendo abordados nos diferentes estados e 

escolas brasileiras.   

Para Aguiar e Kraecher (2002), o mercado de livros infantis tem crescido de maneira 

considerável, com isso cresce também a reverberação de estereótipos que se repetem nas 

histórias, um deles é o da representação do personagem negro, “Os personagens negros, na 

sua maioria mulheres, são representados como seres que temem se reconhecer ou não são 

reconhecidos como negros” (2002, p. 93) Do mesmo modo em que podemos encontrar o 

estereótipo de professor e de escola (Hessel, 1997), realiza uma pesquisa mapeando modelos 

de escola boa, estereótipos de professor e professora, mostrando sempre modelos de valoração 

a educação a escola existentes nas histórias. Não é diferente com os temas ambientais, em um 

primeiro exame podemos encontrar claramente que as primeiras histórias analisadas trazem 

consigo uma concepção de conscientização e propondo ações para cuidar do planeta. 

Demonstramos abaixo dois exemplos de livros que trazem consigo algumas dicas de ações 

que ajudarão o planeta.  

O livro numero 1 aborda as questões da poluição e do lixo produzido nas grandes 

cidades, trás também a questão da poluição sonora e propõe ações que amenizariam estes 

problemas. Mostra que pegar carona, andar de ônibus ou de bicicleta polui menos do que se 

cada pessoa usar o carro. Ao abordar o problema do lixo, expõe como uma possível solução, a 

separação e reciclagem, estimulando as pessoas a ter um comportamento social de cuidado e 

de prevenção de enchentes, exaltando ao final do livro que se esses problemas forem 

resolvidos, o mundo será melhor. 
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Livro 1: a Poluição tem Solução – Guca Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro 2: O Canteiro – Margareth Darezzo 

 

O livro 2, trás uma visão geral sobre a vida no planeta, aborda a questão animal 

vivendo em meio natural, estimula a criação de um canteiro, colocando imagens de crianças, 

diferenças sociais, meios de transporte, qualidade da água e por fim, assim como o primeiro 

livro, propõe algumas ações.  Dentre elas destaco: diminuir o tempo do banho, o descarte 

correto de pilhas, utilização de escadas, deligar a torneira enquanto escova os dentes, 

separação de lixo, todas as dicas que estamos acostumados a ver e ouvir na maioria dos meios 

de comunicação. Depois das sugestões, nessa última pagina trás a seguinte frase: “Ajude a 

mudar o mundo, seguindo as dicas da página anterior, o planeta vai ficar mais vivo e colorido. 

Vamos começar?”. Com certeza já escutamos algo parecido sobre a ação humana em relação 

ao planeta, essa preocupação com o futuro e a necessidade de cada um fazer a sua parte nos 

interpela cada vez mais, fazendo com que incorporemos em nossas vidas tais atitudes em prol 

do bem do planeta e da garantia da conservação da vida.  

Neste sentido, de acordo com Bastos (1999), atualmente a literatura infantil tem se 

preocupado em fazer publicações com temas atuais, incluindo preocupações com a sociedade, 

meio ambiente e defesa da ecologia, inclusão e questões de gênero e sexualidade.  

Nesta correnteza, pretendemos analisar como a Educação Ambiental é apresentada 

nesse gênero literário. Partindo do principio de que a literatura infantil auxilia a criança no 

seu entendimento de mundo, pretende-se buscar e identificar, que verdades essas histórias 
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vem produzindo e fabricando conceitos em relação à EA? Essa análise será feita com base no 

texto literário, mas também nas ilustrações, pois se sabe que a criança ainda não alfabetizada 

compreende o livro a partir da visualização das imagens que, nesse momento lhe apontam o 

desenrolar da história independente da parte escrita. Van Der Linden expressa a importância 

da ilustração no livro infantil:  
 
De imediato o livro ilustrado evoca duas linguagens: o texto e a imagem. Quando as 
imagens propõem uma significação articulada com a do texto, ou seja, não são 
redundantes à narrativa, a leitura do livro ilustrado solicita apreensão conjunta 
daquilo que está escrito e daquilo que é mostrado. (2011, p.08) 
 

A imagem auxilia contar e retratar histórias, visto que a visualização de uma cena 

contribui para a construção imagética do leitor. Assim, convém ressaltar que esse repertório 

simbólico também serve como suporte para apontar comportamentos ditos “corretos” e para 

um ideário social, ou seja, propor representações de sujeitos, de gênero e de natureza etc. Tais 

construções são promovidas principalmente pela sociedade e pela indústria midiática, as quais 

visam produzir aqueles que vão corresponder às supostas emergências da atualidade. Gilles 

Brougère ressalta que, “a criança interioriza as formas imaginarias, o próprio processo da 

produção imaginária, apoiando suas próprias invenções em esquemas que são os mesmos 

encontrados na literatura tradicional dos contos e lendas” (2006, p.70). A criança passa a 

aprender com a literatura e o lúdico, já que, os mesmos traduzem a realidade, apresentam 

universos imagéticos e instituem modos de agir. Marques afirma que, 
Ao conceberem-se a literatura e as obras de arte em geral como auto-experiências da 
subjetividade torna-se incontestável a ligação delas com o imaginário social que 
provoca, sob criadoras mudanças, a reiteração delas e a capacidade de serem lidas na 
perspectiva do tempo-espaço histórico de cada leitor (2006, p. 56). 
 

Assim, após ressaltar a importância do material colocado sob exame, partimos aqui 

delineando como se dará a metodologia deste estudo. A pesquisa ocorrerá a partir da análise 

de 15 histórias preliminarmente selecionadas que compõe o acervo complementar 

disponibilizado pelo do Plano Nacional do Livro Didático. O material sob investigação 

fundamentar-se-á a partir de algumas ferramentas da análise do discurso em Michel Foucault, 

tentando identificar as enunciações e os enunciados existentes nas histórias que sejam 

relacionados ao tema da pesquisa. Não se pode negar que estamos vivendo em um momento 

de crise ambiental e que esta crise é todos os dias retratada pela mídia e legitimada pelo saber 

científico, existe uma materialidade do fato da crise, no entanto o que se fala dela é 

considerado discurso. Esse discurso está permeado pelas relações de poder que o fazem 

circular e ser aceito como verdade ditando nossos modos de agir em relação a vida no planeta. 
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(HENNING e CORRÊA, p.12, 2012) 

Para isso esse campo de estudos é preciso esclarecer que o que é relevante para este 

autor está na ordem do dito e do visível, não tomando como parte da análise o que pode estar 

oculto nas histórias (FOUCAULT, 2002). Por isso pretende-se fazer uma análise da 

Imagem/texto que constroem o enredo do livro infantil. Neste sentido como exemplificado 

nas imagens acima, já podemos mapear algumas formas aparentes de demonstrar práticas 

possíveis para amenizar as questões de lixo, poluição e utilização dos recursos naturais, como 

a água. Daí cabe um dos questionamentos que me move esse estudo: que discurso é esse? Que 

formas de ver e pensar a EA se pode encontrar na literatura? Que verdades esse gênero 

literário vem produzindo? De que forma essas questões se tornam potentes no contexto atual? 

Com certeza tais questões não teriam o mesmo efeito há décadas atrás, mas o atual momento 

ambiental, cultural, político, econômico e social dão condições para que esses 

questionamentos emerjam e se tornem base de uma investigação.  

 

Considerações Finais 

Com os ensinamentos foucaultianos, tanto no plano teórico como metodológico, e de 

outros autores que se debruçam sobre os campos de saber da Educação e da Educação 

Ambiental, pretendo dar conta de problematizar as enunciações que reverberam 

representações de EA nos livros infantis. Entendo a literatura como um artefato cultural que 

fabrica verdades e sentidos em diferentes instâncias sociais, dentre elas, ensinando formas de 

ser e se comportar no ambiente em que vivemos. Daí a importância de analisarmos como esse 

artefato, de ampla circulação na sociedade, nas escolas e nas famílias vem nos ensinando  

modos de nos relacionarmos com o planeta. Esse é o desafio do estudo aqui apresentado. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB A PERSPECTIVA DO ESTADO: AS RELAÇÕES 

ENTRE A EMATER E UMA COMUNIDADE DE PESCA ARTESANAL NA DÉCADA 

DE 90 A PARTIR DA ECOLOGIA POLÍTICA 

 

Lisiane Costa Claro1 
Vilmar Alves Pereira2 

 
Resumo 
O estudo investiga algumas práticas incentivadas pelo Estado em um espaço pesqueiro artesanal na década de 
90. A pertinência dessa pesquisa ocorre a partir da necessidade de problematizar algumas imagens e discursos 
ambientais, os quais são historicamente naturalizados em torno de comunidades tradicionais. Nesse horizonte, a 
Ilha da Torotama (Rio Grande/RS) carrega algumas imagens construídas a partir das intervenções que a 
EMATER realizou, no período em evidência, ao propor alguns projetos de cunho educativo nesse contexto. Ao 
utilizar a Análise Documental (LeGoff, 1995), compreende-se que as noções de Educação Ambiental tomadas 
pelo Estado, no referido contexto, atuam de forma crucial no coletivo pesqueiro. Com efeito, a investigação 
acerca dessas ações de caráter ambiental demonstra, a partir da problematização das ações produzidas em torno 
da Ilha, a lógica que insere os interesses capitalistas acima do "bem viver" social. O Estado culpabiliza os 
próprios pescadores artesanais pela crise do pescado e promove ações assistencialistas as quais eximem o Estado 
de suas responsabilidades – legando assim uma imagem da comunidade da Torotama, a qual deve ser 
questionada, embasada em alienação, carência e desrespeito ao ambiente.  
 

Palavras-chave: Estado. Educação Ambiental. Ecologia Política 
 

Introdução  

 O estudo trata das ações de cunho educativo ambiental realizadas pela EMATER na 

Ilha da Torotama durante a década de 90. O interesse sobre essa discussão parte da 

necessidade de problematizar o que está naturalizado socialmente. Uma das naturalizações 

voltadas à comunidade ocorre a partir do discurso proferido repetidamente sobre a ideia de 

que a pesca está em crise e que o futuro, dos que hoje são pescadores artesanais, não 

conceberá a pesca enquanto uma realidade. E nesse ponto, é inegável que há uma crise 

instaurada no que se refere à atividade pesqueira artesanal. Basta atentar para pesquisas de 

autores como Diegues (1995), Lam (1998) e Cardoso (2001).  

 No entanto, a ecologia política vem demonstrando que as práticas tecnocráticas não 

contemplaram as soluções necessárias aos desequilíbrios ambientais, tampouco resolveram os 

conflitos no bojo conceitual racionalista (ACSELRAD, 2006). A questão é que se na década 

de 90, assistimos nas comunidades tradicionais algumas ações locais que não atingiram o 

cerne dos conflitos ambientais, mais recentemente não temos um cenário que apresente 

grandes avanços, a não ser o agravamento dos conflitos incitados pelo mercado nas décadas 

                                                           
1Doutoranda em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande - FURG; 
lisianecostaclaro@hotmail.com. 
2 Doutor em Educação; Universidade Federal do Rio Grande - FURG; vilmar1972@gmail.com 
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de 60 e 70 com o aumento do parque industrial pesqueiro. Cabe analisar a problemática a 

partir da ecologia política pois Leff (2003) ao anuncia esse campo a partir de suas dimensões 

teórica e prática. 

Nesse horizonte, buscamos problematizar as ações de cunho educativo presentes no 

espaço em questão. Propõem-se, sobretudo, investigar a concepção que o Estado apresentava 

no período em foco sobre o que chamava de Educação Ambiental e como essa noção atua na 

formulação de imagens lançadas em torno dessa Ilha. Ao compreender que a década de 90 foi 

um período que apostou em uma política de cunho neoliberal e desenvolvimentista, 

questionamos: Quais ações eram realizadas junto a comunidade de pesca na Torotama na 

década de 90? O que essas práticas demonstravam acerca da concepção de Educação 

Ambiental concebida no âmbito do Estado?  

O enfrentamento dessa problemática, parte da Análise Documental (LE GOFF, 1995) 

utilizada para a análise de dois relatórios produzidos a partir de ações realizadas pela 

EMATER na referida Ilha. Duas ações são postas em estudo: uma delas nomeada, em um dos 

relatórios como, "O Projeto Educação Ambiental junto ao Programa de Formação Social", a 

segunda trata-se do "Programa de Promoção Social". 

 

A Ilha da Torotama 

 

A chamada “Ilha da Torotama” está localizada no município de Rio Grande, no estado 

do Rio Grande do Sul. A cidade possui 197.228 habitantes3 e tem grande movimentação na 

área portuária, bem como abarca várias indústrias de fertilizantes e possui um polo naval. 

Cabe salientar que se considera o território enquanto um espaço construído historicamente e 

por meio da sociedade no qual a eficiência das atividades econômicas é fortemente 

condicionada pelos laços de proximidade e pelo sentido de pertencimento a esse ambiente 

(Niederle e Grisa, 2006). Esse panorama atual do município representa uma forte mudança no 

que tange ao desenvolvimento da pesca no território em questão. Desse modo, a partir das 

informações obtidas por meio do censo realizado pela FAO em 2009/2010, existem 1.148 

pescadores artesanais no município de Rio Grande (KALIKOSKI e VASCONCELLOS, 

2012).   

Segundo Opuszka (2010) organizações como associações de pesca artesanal e colônia 

de pescadores tiveram início a partir de lutas políticas dos pescadores da Laguna dos Patos e, 

                                                           
3
 Dados habitacionais retirados do site IBGE. Disponível em << 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>> Acesso em 20.07.2012.  
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logo, outros grupos foram se incorporando a uma situação de disputa pelo trabalho 

característico dessa região, na medida em que sofriam as consequências da atividade 

econômica realizada em Rio Grande. Esse evento foi suscitado por meio da pesca industrial 

instalada em Rio Grande e posteriormente, pela indústria portuária.  

A partir desse processo descrito, é interessante ressaltar a observação que Certeau 

(1995) realiza ao salientar a ideia de que os grupos minoritários enfrentam a problemática 

inicial na busca por autonomia cultural, social ou étnica ao manifestar-se dizendo “não”. Com 

efeito, aqui se traz a necessidade percebida por parte dos pescadores artesanais em negar sua 

atividade no que tange à pesca industrial. “Não somos pescadores industriais, somos 

pescadores artesanais”, dizem os pescadores da Torotama ao unir-se em grupos a partir de 

uma intenção comum: o reconhecimento e a busca por melhores condições de seu ofício. 

Sobre o lugar que abarca a Ilha, Martins (2002) afirma que o município de Rio Grande 

situa-se na desembocadura da Laguna dos Patos, interagindo com os ecossistemas oceânico 

atlântico, lacustre e estuariano-lagunar. O autor defende que esse domínio natural é objeto de 

estudos pertinentes de suas condições. Assim, a respeito da região do Estuário sabe-se que a 

mesma é banhada por água doce, com entrada sazonal, de água salgada – o que varia de 

acordo com a época no ano –. Dessa maneira, se torna possível o desenvolvimento de espécies 

como o camarão e outros peixes (em diferentes períodos do ano).  

 
Figura 1- Mapa de localização da Ilha da Torotama no município de Rio Grande/RS. 

Fonte: Google Maps. Acesso em 27.06.2012 às 13h47min 
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Conforme Diegues (1997) – o qual toma enquanto aporte Moles (1982), Perón (1993) 

e Coddacioni-Meisterheim (1989)4 – ao abordar o espaço de Ilha, existem dois conceitos os 

quais auxiliam na compreensão acerca desse ambiente: insularidade e ilheidade. A 

insularidade é compreendida enquanto “fenômenos sociais resultantes do relativo isolamento 

dos espaços insulares e que podem ser quantificados (a distância do continente, etc.)” 

(Diegues, 1997, p.12). O autor apresenta que é preciso distinguir a insularidade do 

isolamento; “as ilhas, ainda que parcialmente isoladas, não se desenvolvem sistemas 

fechados; vivem ao contrário em ritmos alternados de abertura e fechamento, segundo as 

formas pelas quais estão ligadas à sociedade continental ampla.” (Diegues, 1997, p.12). 

Assim, apesar de o espaço manter suas peculiaridades, o mesmo está vinculado ao continente. 

Acredita-se que esse fenômeno deva ser considerado ao investigar o que os ilhéus pensam 

sobre o ambiente que constituem.  Já a respeito da ilheidade, a mesma constitui-se das 

imagens decorrentes da insularidade expressadas por mitos fundadores da ilha e de sua 

comunidade de forma em que “diz respeito também ao vivido pelos ilhéus, aos 

comportamentos induzidos pela natureza particular do espaço insular” (Diegues, 1997, p.12).  

Ao buscar entender parte da insularidade e ilheidade desse ambiente, destacam-se 

algumas manifestações específicas da comunidade: o lazer e o trabalho da pesca. O lazer na 

comunidade ocorre junto ao sentimento de pertencimento e rivalidade. Referimo-nos aos dois 

times de futebol amador presentes na Ilha: Fiateci e Novo Avante.  

Os times além de incentivarem atividades de lazer, aperfeiçoamento, por meio de 

convênios e parcerias com outras instituições, fomentam o carnaval na comunidade. Os times 

realizam um processo de organização do desfile, incluindo fantasias, enredo e ornamentação 

das sedes. Após a preparação para a saída pela comunidade, os times se cruzam no caminho e 

seguem até o clube rival para verificar a mobilização e arranjos para o evento. Essa tradição 

representa uma manifestação ritualizada a qual está muito presente no espaço. Além disso, é 

comum os moradores dessa localidade referenciarem com orgulho os nomes dos fundadores 

dos times, bem como ex-jogadores, presidentes de clube, enfim, personagens que fizeram 

parte dessa história local. É visível a admiração para com esses sujeitos, ainda mais quando a 

maioria da população é descendente desses atores sociais. 

Nesse permeio, sobre o trabalho da pesca percebe-se a importância para com o ofício 

que foi perpassando a cada geração. Os pescadores sentem orgulho de sua função, não 

obstante preocupam-se com o futuro incerto da pesca devido a escassez do pescado cada vez 

                                                           
4 Consultar: “Images d´ileité” de Coddacioni-Meisterheim; “Nissilogie ou science de îles” de Moles e “Des îles 
et des hommes: insularitê aujourd´hui” de Perón.  
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mais intensa na região. Muitos pescadores iniciaram a atividade da pesca desde o inicio da 

adolescência com seus pais. As mulheres apesar de não irem à laguna, realizam o processo da 

limpeza e qualificação do pescado e do camarão, de acordo com a época do ano. Muitas se 

assumem enquanto pescadoras, se compreendem como tal e reclamam quando as apontam 

como “a mulher do pescador”, exclamando que essa frase está incompleta e ajustando: “a 

mulher do pescador, a pescadora”.  

 

Práticas educativas e concepções acerca da Educação Ambiental do estado sob o enfoque 

de uma Ecologia Política 

 

 Cabe destacar que durante o período dos documentos estudados, temos um cenário 

bem defindo na Amárica Latina, e, também podemos apropriá-lo, em determinados pontos, ao 

contexto brasileiro que é o espaço aos discursos e propostas neoliberais e fortificação das 

imposições do mercado global. Assim: 

 
Recordemos que en los años noventa el Consenso de Washington colocó en el 
centro19de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y 
privatizaciones, lo cual terminó por redefinir al Estado como un agente 
metaregulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política en la 
región, marcada por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del 
neoliberalismo. (SVAMPA, 2013, p.19) 

 
 Dessa forma, a EMATER ajusta-se a uma política de cunho privado, porém 

representando o Estado.  Identificamos o que  Svampa (2013) chama de "boa governança": 
según la entienden los gobiernos que, como el brasileño, aplicaron el recetario 
liberal abdicando de su responsabilidad en relación con las políticas sociales como la 
educación y el medio ambiente– es aquella que, consecuentemente, instituyó la 
figura del buen pobre, invisible y que se asume a sí mismo y a los suyos sin pedir 
nada a la colectividad, que subordinó la salud de la población a la salud de los 
bancos y la sustentabilidad del medio ambiente a la sustentabilidad de los flujos 
financieros especulativos. (SVAMPA, 2013, p. 236) 

 
 Com efeito, o Estado ao articular-se com a esfera privada, descompromete-se com as 

responsabilidades frente as políticas sociais, como a educação e o meio ambiente. Ao atribuir 

os efeitos da lógica liberal ao setor privado. É nessa conjuntura que o relatório o qual aborda 

um projeto de Educação Ambiental realizado entre o ano de 1991 e 1993, na localidade da 

Torotama, aponta: 
 
O Projeto Educação Ambiental é realizado na Ilha da Torotama, coordenado pelo 
IBAMA, SMAIC, e SMEC, tem o apoio e a participação da EMATER.Visa adequar 
a escola a realidade da comunidade, já que a mesma serve como fonte de 
informação, estimulando a organização e a participação da comunidade com vistas a 
defesa do meio ambiente e melhoria de qualidade de vida. (Relatório EMATER - 
Rio Grande de 1991 a 1993, p. 9, 1994). 
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 Assim, considera-se a intervenção do poder público na comunidade por meio de 

parcerias e disposto a incentivar os cuidados que os moradores deveriam ter em relação ao seu 

ambiente. Ao apontar a necessidade de melhoria de qualidade de vida, compreende-se que o 

Estado reconhece a existência de algumas carências enfrentadas pela comunidade. A ação 

ocorre a partir de parcerias entre diferentes instâncias do poder público e junto à lógica da 

Empresa. Cabe ressaltar, o que, segundo Ascelrad (2006), Jacques Rancière chama de pos-

democracia consensual, caracterizado pelo sumiço da política, encobrimento dos conflitos e 

designação de alguns segmentos da sociedade como capazes de negociar com o Estado em 

uma relação de "sócios". A lógica do mercado presente nos espaços de governo público, abre 

uma enorme vala entre as discussões sobre os conflitos sociais e as tomadas de decisão 

política, num processo de despolitização de alguns segmentos sociais e, paralelamente, 

estipulando alguns segmentos enquanto parceiros de decisões. Seriam esses, mecanismos 

necessários para o que o autor chama de política-espetáculo.  

 O que faz então, o poder público, nessa condição de "negociação em relação de 

sócios", para reverter uma situação que requer a "melhoria de qualidade de vida"? O relatório 

registra: 
O trabalho teve início em maio de 1993, com reuniões de comunidade e 
levantamento de dados. Hoje, são realizados 2 cursos, um de corte de cabelo e 
Permanente para 09 pessoas e outro de fiação de lã crua para10 pessoas. o objetivo 
dos cursos é de mão-de-obra alternativa, já que a atividade principal dos moradores 
da Ilha é a pesca. (Relatório EMATER - Rio Grande de 1991 a 1993, p. 9, 1994). 

  
Quando o documento descreve as atividades realizadas junto a comunidade, enquanto 

possibilidades  de "mão-de-obra alternativa", compreende-se que há o entendimento por parte 

do Estado de que a pesca não representa uma atividade suficiente no que tange ao sustento 

dos moradores locais. Portanto, ao invés de discutir os desafios existentes na pesca artesanal, 

o poder público busca incentivar a comunidade a encontrar outras formas de obtenção de 

renda para seu sustento. A Educação Ambiental serviria, então, como uma possibilidade de 

educar os sujeitos para outras formas de se viver, que não a partir dos saberes tradicionais da 

comunidade.  

Sabemos, segundo Souza (2001), que a crise da pesca no município de Rio Grande e 

região tem origem com os incentivos a pesca predatória voltada à industrialização do pescado, 

que ocorre a partir de 1960. Nesse ínterim, destacamos a validade ao analisar, de forma 

crítica, esse processo de abandono ao debate acerca dos conflitos a partir da ecologia política: 
Levando em consideração os desequilíbrios provocados pela atividade humana, a 
ecologia política passa a se interrogar acerca da modernidade e a desenvolver uma 
análise crítica do funcionamento das sociedades industriais. Essa análise questiona 
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um certo número de valores e de conceitos-chave sobre os quais se apóia nossa 
cultura ocidental. (LIPIETZ, 2002, p. .18) 

 
Com efeito, a ecologia política abre um espaço que busca questionar uma série de 

concepções que foram forjadas no bojo de uma lógica na qual distancia o homem da natureza, 

colocando essa em uma posição de domínio para atender as necessidades criadas pelo sistema 

capitalista. Assim, com relação aos cuidados que deveriam ser tomados pela comunidade em 

relação ao seu ambiente, verificamos o registro: 
Foi realizado na Escola Cristóvão Pereira de Abreu, para 40 crianças, um curso 
sobre o Estudo da Comunidade Estuarina, para que as mesmas conhecessem as 
espécies de peixes existentes na localidade e seu desenvolvimento natural, com o 
objetivo de preservar as espécies e garantir uma melhor produção futura.  (Relatório 
EMATER - Rio Grande de 1991 a 1993, p. 9, 1994). 

 
Reconhecemos a iniciativa tomada com o propósito de incentivar os filhos dos 

pescadores, estudantes e moradores da localidade, a conhecerem mais sobre o lugar que 

habitam. Nesse processo de saber, seria reforçada a necessidade de preservação acerca do 

pescado. No entanto, sabe-se que a maior causa da escassez da pesca nesse período, ocorre a 

partir das consequências da atividade industrial exploratória da pesca na região, como já 

mencionado e que, sem a preocupação com a conservação natural do produto, gerou a partir 

de 1980 a diminuição do pescado (SOUZA, 2001).  

 Nesse sentido, após o incentivo Estatal para a obtenção de um grande volume do 

pescado, o qual ocorreu a partir do interesse do mercado exterior, o poder público parece, no 

contexto da década de 90, lançar a responsabilidade da escassez das espécies para a 

comunidade pesqueira artesanal ao salientar a necessidade de preservação das espécies na Ilha 

da Torotama. Todavia, "uma sociedade sem projeto político, entregue às forças do mercado e 

sugada pela espiral do 'produzir cada vez mais' só pode levar ao crescimento das 

desigualdades sociais e das crises ecológicas." (Lipietz, 2002, p. 20). Nesse horizonte, é 

apresentada a necessidade de uma nova postura e consciência que aborde os significados e as 

práticas atribuídos a esfera política. 

Contraditoriamente, por meio do relatório, há a construção da imagem do pescador 

artesanal como aquele que ignora o ciclo reprodutivo e de crescimento do pescado, como 

aquele responsável pela crise instaurada e que uma boa "produção futura" dependeria da ação 

de preservação da própria comunidade.  

Com relação à outra forma de intervenção na comunidade desse período, pelo poder 

público junto a EMATER, analisamos os registros do "Programa de promoção social" o qual 

“visa o bem-estar e a saúde da família rural, através da adoção de práticas sobre alimentação, 

saúde, educação, habitação e lazer, porém devido ao baixo poder aquisitivo, hábitos de 
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higiene e tabus, o êxito do trabalho fica dificultado” (Relatório EMATER – Rio Grande, 

1994, p.10). Por meio desse registro, o relatório aponta que houve certa resistência por parte 

da comunidade em receber o programa planejado. Questão essa que é justificada, segundo o 

documento, pelo “baixo poder aquisitivo, hábitos de higiene e tabus” da comunidade. É 

preciso salientar que a chegada da água potável na Ilha da Torotama ocorreu em 20 de agosto 

de 1993, não com o abastecimento nas residências da localidade, mas, “puxando” a água do 

Banhado Silveira até uma única caixa d´água comunitária5. Aqui se percebe uma possível 

construção da imagem de “atraso”, a qual culpabiliza o próprio povo por não ter um maior 

“poder aquisitivo”, ou usufruir dos recursos de uma infraestrutura básica.  

Ainda sobre o programa enfatizado pela EMATER: 
A área de bem-estar assiste, atualmente, a 06 grupos de senhoras e moças e uma 
associação comunitária, num total de 97 famílias. Atende, também, 15 escolas, 741 
alunos, e 30 professores da rede municipal rural, através dos programas de 
alimentação (horta e merenda escolar) e saúde (saúde oral e cólera). 
O programa de saúde oral consiste no uso do flúor no combate à cárie dentária, com 
o objetivo de minimizar o índice de cárie em crianças com idade entre 06 e 12 anos. 
Esse trabalho é integrado com o SESI, SMEC e escolas rurais e vem sendo realizado 
desde 1991, onde a extensionista orienta os professores que repassam as 
informações aos alunos. Pais e professores têm constatado que diminuiu em 60% o 
índice da cárie dentária junto aos alunos que participam do programa. (Relatório 
EMATER - Rio Grande correspondente ao ano de 1994, p. 10).  

 
As práticas registradas acima abarcavam a Ilha da Torotama, a qual, assim como 

demais localidades do município consideradas rurais, e, participantes do programa, era 

compreendida enquanto um espaço carente de recursos – os quais eram compensados por 

intervenções assistencialistas. Portanto é nesse contexto, existentes nos anos 80 e 

intensificados na década seguinte, que os discursos neoliberais encontram espaços para 

disseminação, instigando a ideia de "qualificação" e "competência". No cenário brasileiro, 

durante esse período o mercado abre-se as demandas globais de forma a intensificar as 

desigualdades sociais sob o discurso da necessidade do desenvolvimento econômico, as 

políticas públicas estavam alicerçadas sobre questões técnicas e de soluções superficais, como 

podemos perceber os relatórios. 

 

Considerações  

A partir do estudo, é possível compreender que as práticas realizadas na comunidade 

de pesca artesanal da Ilha da Torotama, fazem parte de uma proposta que abarca os espaços 

rurais do município. Essa proposta, de "promover a Educação Ambiental" não demonstra ser 

um projeto articulado as comunidades de pesca, no qual a comunidade apresente seus 
                                                           
5 Informação registrada em 21 de agosto de 1993 no Jornal Agora.  
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desafios, necessidades e enfrentamentos, mas é posta enquanto sujeito passivo na elaboração 

de ações que visem uma proposta de Educação Ambiental. Podemos identificar esse aspecto 

ao perceber certa resistência da comunidade quanto à inserção da EMATER, que responde tal 

manifestação culpabilizando os pescadores artesanais pela crise do pescado, sem, contudo, 

discutir a pesca predatória industrial e outros fatores cruciais presentes nas causas dos 

problemas enfrentados pelos pescadores locais. 

Essa visão do Estado em relação as comunidades tradicionais e a Educação Ambiental, 

identificada por meio dos relatórios estudados, com o auxílio da ecologia política, 

demonstram o contexto no qual os valores do mercado globalizado invadem países como o 

Brasil. Nessa lógica, não há uma relação bem articulada com as comunidades específica, pois 

as responsabilidades com as áreas como educação e meio ambientes são relegadas às 

"parceirias" junto a esfera privada, como é o caso das ações aplicadas pela EMATER na 

Torotama.  

Com efeito, encontramos a necessidade de buscar compreender e problematizar as 

mudanças e permanências dessa concepção de Educação Ambiental junto as comunidades do 

campo em geral, o que instiga a continuidade do estudo. 
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A MÍDIA COMO UMA POTENTE FERRAMENTA PARA PRODUÇÃO 

DISCURSIVA NO CAMPO AMBIENTAL  

 

Virgínia Tavares Vieira1 
Paula Corrêa Henning2 

 
Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo analisar quais discursos vêm constituindo o campo da Educação Ambiental 
(EA) a partir das mídias. Aqui colocamos em evidência o discurso ambiental presente nas propagandas 
midiáticas veiculadas no Brasil referente a crise ambiental. O aquecimento global, as toneladas de lixo 
produzidas por nós viraram moedas fortes e recorrentemente tratadas no interior da mídia. Ordenando e 
constituindo a realidade, a mídia fabrica modos de vida. Ao selecionar o que deve ser dito e a maneira como 
deve ser dito a mídia coloca em funcionamento uma operação de poder que atinge inúmeras pessoas, tendo em 
vista o poder de circulação de seus discursos. Ao percebermos na atualidade a crise ambiental que Guattari 
(1990) nos anunciava, podemos entender um dos porquês do discurso ambiental estar cada vez mais presente em 
nossas vidas. Buscamos, em síntese, provocar o pensamento sobre tal discurso, entendendo-o não só como 
produtivo, mas também como atrelado ao poder sobre a vida da população, no intuito de “preservar o meio 
ambiente”. Analisando as propagandas que vêm sendo produzidas na atualidade sobre EA, percebemos 
enunciações midiáticas que se pautam no terror e medo pela perda do planeta, colocando em evidência uma 
estratégia biopolítica de gerenciamento da população. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Mídia. Biopolítica. 

 

Introdução  

A presente pesquisa visa analisar quais discursos vêm constituindo o campo da 

Educação Ambiental (EA) a partir de diferentes mídias. Assim, esse estudo se dá na 

interlocução potente entre o campo de saber da EA e os estudos da mídia como artefato 

cultural que vem produzindo formas de existir e conviver no mundo contemporâneo. Para 

isso, colocamos sob exame alguns discursos que se proliferam na EA. Alocamos nosso olhar 

sobre algumas propagandas, de maneira especial, veiculadas no rádio, na televisão e na 

internet. Pretendemos provocar o pensamento sobre tais discursos, entendendo-os atrelados as 

relações de saber-poder, no intuito de “preservar o meio ambiente”. 

Para realizarmos essa pesquisa nos utilizaremos, principalmente, do referencial pós-

estruturalista, advindo dos estudos do filósofo Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Félix 

Guattari e Gilles Deleuze nas suas provocações tão caras à produção e fabricação de verdades 

e sujeitos modernos. Entendemos o conceito de verdade a partir dos rastros deixados por 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG; Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG; vi_violao@yahoo.com.br. 
2 Doutora em Educação. Professora Adjunta na Universidade Federal do Rio Grande - FURG; 
Paula.c.henning@gmail.com. 
Apoio financeiro do Programa Observatório da Educação CAPES/INEP 
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Friedrich Nietzsche (2002). Fabricamos a verdade e a produzimos a partir de discursos que 

fazemos circular como verdadeiros. Essa seleção do discurso é produzida a partir de 

procedimentos que colocam alguns ditos “no verdadeiro” e outros não. Assim, entendemos a 

mídia como potente ferramenta que constitui e legitima verdades através de seus programas 

televisivos, propagandas, marketing, etc. Nossas opções e escolhas não são questões privadas, 

são, pelo contrário, escolhas governadas por um conjunto de valores que nos cerca e direciona 

nosso olhar para o que convencionamos chamar de certo, bem e verdadeiro.  

 Aceitando o convite de Guattari buscamos deslocar a questão do “quem disse a 

verdade” (2006) para uma questão um tanto mais complexa. Talvez uma possibilidade para 

entender os discursos que circulam no campo da EA seja problematizar como e em que 

condições se diz o que convencionamos chamar de verdade. A constituição do sujeito 

contemporâneo é produzida por diferentes artefatos, e, neste texto, colocamos luz em apenas 

um deles: as grandes máquinas midiáticas, ou como sugere Guattari (2006), pelas grandes 

máquinas sociais mass-mediáticas. Com isso, gostaríamos de provocar o pensamento do leitor 

acerca da força e produtividade dos discursos midiáticos nas nossas formas de ser e viver o 

contemporâneo, interpelando-nos e capturando-nos para agirmos frente aos problemas sociais, 

aqui especialmente tratando do problema ambiental. 

A crise ambiental que o planeta sofre atualmente está sendo divulgada em todos os 

veículos de comunicação de forma avassaladora. A temperatura da Terra aumenta, as geleiras 

descongelam-se, a seca e as inundações causam estragos ao redor do mundo. Os diversos 

dossiês científicos apontam para a mesma direção: “o planeta Terra corre perigo” e nos 

alertam dizendo que “se não mudarmos nossos hábitos, a espécie humana poderá ser extinta”. 

Em tempos em que a mídia dita tendências e abrange um número crescente de pessoas, 

entendemos que ela torna-se uma potente ferramenta de produção e fabricação de verdades.  

Entendemos que o funcionamento da produção de verdade deve ser estudado no que 

tange a seus efeitos de realidade, para além da dicotomia moralizadora do certo ou errado.  

Até porque os discursos encontram na mídia seu ponto máximo de difusão e, ao selecioná-los, 

a mídia coloca em funcionamento uma operação de poder. Esse jogo de oposições implica 

disputas e silenciamentos: o exercício do poder, como diz Foucault (1990), cria objetos de 

saber que produzirão informações a serem acumuladas e utilizadas. Trata-se da dinâmica 

dessas relações de força que procuramos examinar aqui ao fazermos as devidas análises de 

diversas propagandas. 

 

 

99

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Mídias e relações de poder 

Pensando nos discursos midiáticos atuais sobre a EA, queremos evidenciar o quanto as 

propagandas estão eminentemente ligadas a uma estratégia de proteção com o mundo atual. 

Para realizarmos essa tarefa é de ínfima importância responder, primeiramente, a seguinte 

questão: o que entendemos por discurso? A produção de um discurso nada mais é do que uma 

fabricação. Inventamos o objeto no mesmo instante em que começamos a descrevê-lo. O 

discurso midiático não foge dessa ideia. Ao reportar certos fatos, ao narrar o mundo de uma 

determinada perspectiva, os meios de comunicação selecionam. “É a educação da visão pela 

determinação do visível” (GOMES, 2003, p. 75). 

Ordenando e constituindo a realidade, a mídia fabrica modos de vida. Ela seleciona o 

que deve ser dito e indica a maneira como deve ser dito. Assim, coloca em funcionamento 

uma operação de poder que atinge inúmeras pessoas, tendo em vista o poder de circulação de 

seus discursos. Essa incitação a aceitação – e fabricação – dos discursos é resultado de um 

emaranhado de estratégias de poder. Sendo assim, todas as relações estão enredadas em 

malhas de poder. A EA não foge dessa esfera. Em suma, deve-se considerar o poder como 

uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 

negativa que tem por função reprimir (FOUCAULT, 1990) e “pode-se chamar de relação de 

poder aquelas relações de luta ou confronto que visam à dominação do(s) outro(s) segundo 

uma racionalidade própria” (VEIGA-NETO e RAGO, 2008, p. 21).  

Os discursos midiáticos são direcionados de acordo com certas perspectivas, pois são 

os protagonistas de uma operação de poder. É por isso que Foucault (2001) diz não importar 

quem fala, porque o sujeito que fala, fala imerso em um certo regime de verdade que 

determina o que é pensável, o que é possível de ser compreendido. Desse modo, Gomes 

ressalta que “enquanto mostram, as mídias disciplinam pela maneira de mostrar, enquanto 

mostram elas controlam pelo próprio mostrar” (2003, p. 77). Dessa maneira, os modos de vida 

que são sugeridos pelo discurso midiático atravessam os receptores, e ajudam a construir – e 

manter – o que Foucault chama de “corpos dóceis” 3 (2002).  

 

Algumas enunciações em exame 

Os discursos presentes em diferentes propagandas e campanhas de cunho ambiental 

são emblemáticos para pensarmos no quanto a mídia nos interpela e nos captura, modificando 

                                                           
3 Nesse sentido, ver Foucault (2002), onde o autor analisa a constituição das sociedades disciplinares e o 
respectivo adestramento dos indivíduos, e Gomes (2003), pesquisadora que traça um interessante paralelo entre o 
disciplinamento dos corpos e o jornalismo. 
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nossos pensamentos e práticas cotidianas a respeito de nossa relação com o planeta. Nesse 

sentido, gostaríamos de evidenciar duas questões presentes em muitos anúncios midiáticos: a 

chamada à individualidade e à coletividade para realização das ações ambientais. Ou seja, 

esses discursos “educam” para o controle minucioso da ação individual pela “auto-

consciência” e, assim, tendem a regular o cotidiano, sob a ambivalente política da prevenção e 

do medo. Entendemos ainda que o endereçamento de tais ditos não se veicula apenas para um 

sujeito, mas para o coletivo que deve, junto, se mobilizar para que ações individuais 

repercutam na transformação do meio ambiente. Nesse sentido, percebemos fortemente uma 

tecnologia de poder anunciado por Foucault (2008): o biopoder: aquele que coloca em 

operação estratégias de seguridade em prol da vida da população, ou seja, um poder que com 

estratégias biopolíticas se preocupa com o fazer viver, cada vez mais e melhor. O campo de 

efetivação desse poder intervém sobre a coletividade valendo-se do espírito da época, o 

compromisso com a suposta “liberdade” de vontade e de estilo de “cada um”. Por fim, essas 

enunciações acabam regulando e direcionando nossas ações valendo-se do futuro do planeta. 

Os comerciais, de modo geral, nos persuadem a jogar o jogo do “ecologicamente 

correto”, do como e o que fazer para mudarmos a realidade ambiental: “Feche a torneira ao 

escovar os dentes”; “Todos são responsáveis pelo Planeta”; “Cuidar do Planeta você também” 

são alguns dos comandos que aparecem todos os dias no nosso televisor. Deleuze e Guattari 

(2007a) ensinam que a linguagem é um sistema de comando, não um meio de informação. 

Nesse sentido, a mídia seria um dos locais por excelência de difusão de Palavras de Ordem. 

Sendo a linguagem é um sistema de comando, os veículos de comunicação se configuram 

como formadores de opinião. Preconizam verdades e constituem sujeitos. Isso se evidencia 

em anúncios midiáticos que nos ensinam cotidianamente o que é a natureza, para que ela 

serve e como devemos preservá-la: 
A natureza têm lugares perfeitos para namorar e, assim como o amor, esses 

lugares devem ser protegidos com todo carinho para que durem para sempre. 
Compre seu presente do dia dos namorados no Shopping Campo Grande [...] Dia 
dos namorados no Shopping Campo Grande apaixonados por natureza! [grifos 
nossos] (Propaganda do Shopping Campo Grande, junho: 2008). 
 

Os discursos presentes em diferentes campanhas de cunho ambiental são 

emblemáticos para pensarmos no quanto a mídia nos interpela e nos captura, modificando 

nossos pensamentos e práticas cotidianas a respeito de nossa relação com o planeta. Nesse 

sentido, gostaríamos de evidenciar duas questões presentes em muitos anúncios midiáticos: a 

chamada à individualidade e à coletividade para realização das ações. Ou seja, esses discursos 

“educam” para o controle minucioso da ação individual pela “auto-consciência” e, assim, 
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tendem a regular o cotidiano, sob a ambivalente política da prevenção e do medo. Vejamos 

um excerto emblemático: 
Uma hora vai voltar para você. 

 
Conserve seu planeta. Ainda dá tempo. [grifos nossos] (Comercial WWF- Uma hora 
vai voltar para você, 2007).  
 
O Nosso Planeta está ficando: cada vez mais poluído; cada vez mais quente. Mas 
com atitudes muito simples você pode ajudar a preservar o Meio Ambiente. Por 
exemplo: economizando energia; evitando o desperdício de água; separando o 

lixo e o óleo de cozinha usado para reciclagem; reduzindo o uso de veículos – dê 

carona para seus amigos! Não atirando fogo em matas e nos quintais ou 

fazendo suas compras no Modelo. Sim! Por que o Modelo apresenta a primeira 
sacola biodegradável de Mato-Grosso. Ela se decompõe com facilidade na natureza. 
Uma questão de atitude! Juntos podemos fazer mais pelo nosso planeta. (Propaganda 
Super-mercados Modelo, 2009) [grifos nossos] 
 

Entendemos ainda que o endereçamento de tais ditos não se veicula apenas para um 

sujeito, mas para o coletivo que deve, junto, se mobilizar para que ações individuais 

repercutam na transformação do meio ambiente. O campo de efetivação desse dispositivo 

intervém sobre a coletividade valendo-se do espírito da época, o compromisso com a suposta 

“liberdade” de vontade e de estilo de “cada um”. Por fim, esses enunciados acabam regulando 

e direcionando nossas ações valendo-se do futuro do planeta. 
Para melhorar o mundo ninguém pode fazer tudo. Mas cada um tem que fazer a 

sua parte. Comprando Ypê você ajuda a plantar árvores, a desenvolver produtos 
que contribuem para a preservação da vida aquática e a fazer um futuro melhor 

para nossos filhos. (Propaganda Detergente Ypê. Veiculada no ano de 2009) [grifos 
nossos]. 
 
[...] como as decisões nos ocupavam muito, demoramos a perceber que são elas que 
podem decidir o nosso futuro. Aí decidimos fazer algo para cuidar de tudo isso. Que 
foi, que está sendo, ou ainda vai ser decidido daqui pra frente. A gente decidiu pelo 
três. E queremos convidar você a tomar essa decisão com a gente. Significa ter, 

pelo menos, três atitudes por dia, pensando na sustentabilidade do planeta. 

Pode ser apagar a luz, fechar a torneira e ensinar alguém. Três. Pode ser 

plantar uma árvore, catar uma latinha no chão e agir com ética. Três. Pode ser 

tomar um banho mais curto, respeitar as diferenças e usar a escada. Três. 

Apenas Três. E em todo lugar que você vir esse número: 3, vai saber que ali existe 
uma forma de você tomar uma decisão para cuidar do planeta, das pessoas e do país 
em que a gente vive: Três” (Propaganda Banco do Brasil) [grifo nosso] 
 

As propagandas tornam-se eficientes em sua captura quando atingem o maior número 

de indivíduos com a mesma intensidade e qualidade. Os discursos midiáticos conseguem ser 

eficientes nesse disciplinamento não só por ter a capacidade de nos envolver emocionalmente, 

mas por invocar o individual e o coletivo: “O que você não pode mesmo é esquecer do 

planeta. Cuidar bem do meio ambiente todo mundo pode”. [propaganda “Ibama, 20 anos 

cuidando do Brasil” (2009)]. A eficiência no disciplinamento é essencial para que se alcance o 

objetivo de nos tornarmos “conscientes ecologicamente”, ou seja, dóceis e disciplinados para 
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constituirmos qualquer verdade. Em suma, temos que ter em mente que “toda disciplina 

encerra um projeto de controle, que os dispositivos disciplinares operam controlando e que as 

circunscrições de campo são efetivadas pelos discursos, esses funcionando como dobradura 

legitimação/exercício das disciplinas, são puro controle” (GOMES, 2003, p. 61). 

Assim, entendemos que as propagandas utilizam uma forte arma: a culpabilidade. 

Primeiramente, a natureza passa a ser exaltada e concomitante a isso as destruições causadas 

pelo homem são evidenciadas; o ser humano torna-se vilão e, paradoxalmente, também um 

possível herói: “O homem é o principal responssável pelas graves mudanças climáticas. 

Consciência Ambiental. Defenda essa causa com a gente. (Comercial Consciência Ambiental 

Mackezie; 2008). Aqui o homem é culpado pela crise ambiental e, ao mesmo tempo, o único 

capaz de reparar os danos causados por ele mesmo e com isso reverter a situação do planeta 

Terra. Esse discurso acaba então por nos convencer que tomando certas medidas e mudando 

nossos hábitos o mundo está salvo. 

 

Considerações Finais 

O campo da Educação Ambiental, assim como tantos outros, carrega verdades [no 

sentido mais amplo] as quais foram tomadas como naturais. As metanarrativas de libertação e 

esclarecimento do indivíduo, por exemplo, são comumente reproduzidas nesse meio, muitas 

vezes, como verdades inquestionáveis. No campo da EA, mais propriamente dito, estão 

presentes diversas metanarrativas advindas de um emaranhado de discursos, muitas vezes 

salvacionistas e/ou periculosos. 

É por entender a mídia, e aqui neste estudo as propagandas midiáticas, como 

ferramentas potentes na constituição das subjetividades e no estabelecimento dessas 

metanarrativas é que olhamos para elas e as colocamos em exame.  Não queremos com isso 

dizer que não devemos agir pensando no futuro. Talvez pensar nas ações por vir se torne 

fundamental para nossa vida na Terra. Talvez a única possibilidade de ainda vivermos 

dignamente no cenário contemporâneo... No entanto, a proposta do presente artigo não se 

vincula a desqualificar aquelas ações que chamamos de “ecologicamente corretas”. De modo 

algum.  O que gostaríamos é que nosso estudo suscitasse questões pouco problematizadas por 

nós: qual força e produtividade têm os discursos midiáticos que nos conduzem a ações diante 

do cenário contemporâneo? Talvez Foucault nos ajude a entender esse mecanismo de poder, 

tão evidente nas propagandas colocadas sob análise, como uma ferramenta que fabrica 

verdades, produz sentidos e constitui modos de existir e conviver.  

103

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Na tentativa de buscar uma maneira diferente de pensar os problemas ambientais e 

seus desdobramentos, Felix Guattari (1990) nos sugere lançar nossos olhares para além dos 

desastres naturais, e então pensarmos em uma articulação ético-política, possível com uma 

comunicação e cooperação entre os três registros ecológicos: o meio ambiente, as relações 

sociais e a subjetividade. Segundo o autor, é necessária uma tomada de decisão, a qual 

abarque aqueles três registros, pois  
[...] não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e 
com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural 
reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Esta revolução 
deverá concernir, portanto não só às relações de força visíveis em grande escala mas 
também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. 
(GUATTARI, 1990, p.9). 
 

O questionamento de ditas verdades “ecologicamente corretas” seria o primeiro passo 

para uma autonomia individual, mas ao mesmo tempo, necessariamente coletiva, ecológica, a 

fim de tornarmos seres agentes ativos na preservação do nosso planeta, pois cada vez mais, os 

equilíbrios naturais dependerão das intervenções humanas (GUATTARI, 1990).  

Ao pensarmos a partir de uma articulação ético-política estaríamos praticando uma 

forma de resistência frente as enunciações marcadas pelo terror e medo da perda do planeta. 

Diante disso, gostaríamos que nosso texto pudesse provocar outras discussões no campo da 

Educação Ambiental, entendendo-a como um importante instrumento de ação política na 

sociedade atual. Talvez ele pudesse agir como uma singela ferramenta para constituição de 

uma máquina de guerra (DELEUZE e GUATTARI, 2007b), tornando-se uma possibilidade de 

resistência e criação ao olhar a EA para além do discurso do risco e da periculosidade por um 

lado e, do anacrônico e romântico naturalismo, de outro. Escapar, negar, opor-se, mesmo que 

por alguns ínfimos momentos, aos discursos ditos como verdadeiros neste cenário da 

Educação Ambiental é uma das possibilidades de resistência. 

Pensamos ser necessário olharmos com desconfiança tais discursos tão propagados e 

que auxiliaram, decisivamente, para colocar a Educação Ambiental na pauta das discussões 

atuais. A nós, professores e pesquisadores interessados por este campo de saber, caberia travar 

alianças potentes para que provoquemos os sujeitos desse mundo a pensar em micropolíticas 

possíveis para continuarmos a viver neste planeta. Uma escuta da vida, uma escuta do mundo 

que possibilite espaços de resistência e criação diante da crise ambiental que se instala. Talvez 

seja necessário pensar em pequenas ações diárias que nos provoque a olhar para o mundo de 

uma forma não aterrorizante, como muitos discursos se apresentam para nós, mas como 

possibilidades de compormos um pensamento minoritário para Educação Ambiental. Não 
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falamos de um projeto de todos em prol do futuro do planeta, mas pequenas ações que 

possibilitem a cada um uma ética política para pensar o futuro do planeta. 

Enfim, ao estudarmos alguns dos discursos da EA e suas implicações com a produção 

de sentido que eles acarretam, selecionamos aspectos que consideramos relevantes para essa 

empreitada. E, dessa maneira, protagonizamos uma operação política que não apenas revela, 

senão que produz nossa posição de verdade. 
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A NATUREZA COMO PROBLEMA TEÓRICO E O DESDOBRAMENTO DESSES 

DISCURSOS NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DO CHICO BENTO     
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Resumo 
Este trabalho apresenta o discurso de natureza a partir de duas posições, ao mesmo tempo, opostas e 
complementares. Nesse sentido, abordaremos a discussão na qual a natureza assume duas posições que 
sustentam o campo teórico da Educação  Ambiental, apresentando a oposição de perspectivas entre os 
conservacionistas ou naturalistas e os críticos.  Apontaremos suas relações e perspectivas mediante as 
modificações ocorridas na compreensão do conceito de Natureza no sentido moderno. Assim, essas duas práticas 
teóricas demonstram ações nas quais o ser humano aparece ativo diante das consequências ambientais do 
desenvolvimento econômico e industrial, caracteristíco da sociedade ocidental capitalista desde o século XIX, 
criando sentidos e atribuindo finalidades para esta Natureza. Sendo assim, nosso objetivo é apresentar alguns 
desdobramentos e provocações às  práticas discursivas presentes na contemporeneidade e  constituintes da EA 
como área emergente do conhecimento. Dessa forma,  selecionamos o discurso de Natureza produzido nas 
histórias em quadrinho(HQs) do Chico Bento como corpus empírico de análise capaz de materializar os efeitos 
desse discurso, visto que, entendemos esse material de pesquisa como um artefato cultural midiático que educa e 
produz formas de ser sujeito no mundo atual.  
 

Palavras-chave: Teoria. Natureza. HQs do Chico Bento. 

  

Introdução: contextualizando o discurso de Natureza na EA  

      Nas práticas discursivas da EA, a Natureza assumira o ponto principal dos deslocamentos, 

convergências e divergências.  Esse desenvolvimento teórico é  afirmado quando, por 

exemplo, se consolidam as vertentes Naturalista  e Crítica da EA.  

Nesta primeira corrente se desenvolvem dois discursos potentes que exaltam a 

natureza no intuito de conservá-la – o Conservacionismo – e preservá-la – identificado como 

Preservacionista (CARVALHO, 2012). Para os naturalistas, é preciso intensificar as 

interações com o ambiente natural, compreender os aspectos biológicos e fisicos da Natureza 

e problematizar as consequências da ação humana sobre a Natureza. O espaço natural é 

percebido em contraposição ao mundo humano. Algumas ações demonstram a relevância 
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prática da concepção Naturalista incorporada aos planejamentos das unidades de conservação 

(UC), nas trilhas ecológicas, ou seja, determinando os passos de grupos visitantes 

homogêneos ou de um público em geral. São destacados aspectos da evolução do ecossistema 

e seu funcionamento, enfatizando as características  da fauna, flora, recursos hídricos, etc.  

 A perspectiva do Naturalismo está associada a uma visão romântica da natureza, 

praticada a princípio pelos expoentes do movimento romântico do século XIX na Europa. A 

característica principal desse movimento era despertar novas sensibilidades, escolhendo 

lugares onde é possível ver e sentir a Natureza. Há a valorização estética do Natural 

atribuindo-lhe requintes próprios de valores  humanos como a bondade e a beleza. Nesse 

aspecto  o sentimento bucólico que remete a uma natureza harmônica, fonte de vida,  pode ser 

traduzido em termos de Rousseau  pela convicção  expressa no bom selvagem como oposto ao 

civilizado corrompido. Isso significa dizer, em contraponto ao racionalismo iluminista, que  a 

Natureza só pode ser entendida quando distanciada da interferência humana, aprendida  

enquanto virgem, não violada pela ação dos humanos.  

 Os racionalistas compreendiam a natureza por intermédio da dominação, do cultivo, 

da domesticação, do extermínio e da organização do tempo (MEYER, 2008). A conquista da 

natureza é um passo importante para o ser civilizado. A partir daí, aspectos associados a vida 

animal, a impulsos físicos são tomados como objetos a serem transformados de acordo com 

os fins humanos.  O utilitarismo percebe a natureza como recurso.  

Com a concepção Naturalista a classificação e domesticação limitada, baseada em uma 

visão utilitária e antropocêntrica da natureza, sofre alterações.  Novos significados passam a 

designar a visão dos naturalistas. Assim, caracteristicas humanas passam a interferir no 

processo de leitura do mundo dito natural.  Algumas categorias como comestibilidade, beleza 

e utilidade passam a ser reconhecidas dentro de determinados padrões morais e dessa forma 

definir valores à natureza. São destacadas qualidades das espécies animais e vegetais.  Essas 

práticas não deixavam de expressar, também, um sentido hierárquico, a medida que se 

mantinham as classificações da fauna, da flora e dos animais segundo critérios humanizados. 

Buscava-se uma certa neutralidade impossível.  

Como resultado prático do desenvolvimento das ideias naturalistas procuram-se criar 

ambientes separados dos seres humanos, isolando-os das teias e relações ecológicas. Para eles 

os impactos ambientais não estão relacionados as práticas economicas e culturais.  A natureza 

é reificada. O trabalho e a cultura são desconsiderados nessa perspectiva. De acordo com 

Meyer, para os Naturalistas:  
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As calamidades públicas, como as enchentes, muitas vezes são apontadas como 
excessos da Natureza, e o uso e a ocupação desordenada do solo, desconsiderados 
como causas dos problemas das inundações. Na mesma linha aparecem as doenças. 
O livro didático, geralmente enfatiza o agente biológico sem abordar aspectos 
ecológicos, políticos e sociais (MEYER, 2008, p. 97). 

Conforme as singularidades acima descritas a concepção Naturalista estabelece a 

reconstrução de espaços “naturais”.   Nesse sentido, modelos simplificados, artificiais de 

Natureza passam a ser valorizados. Todos os detalhes de acesso a natureza são planejados e 

dependem de orientação prévia. Não há competição, nem luta por sobrevivência.  O paraíso é 

reconstruído. O selvagem, o feroz não existem. Há uma interação harmoniosa.  O Natural 

torna-se, assim, o parâmetro de uma vida desejada, próxima de uma Natureza idealizada. 

Modificações nesse modo de enxergar a Natureza são feitas a partir de outros olhares 

estabelecidos pelo ponto de vista da EA crítica. A Natureza passa a ser entendida no contexto 

histórico através de interações políticas, econômicas, sociais e culturais, contestando o 

reducionismo contido na visão naturalista.  Influenciada pela teoria marxista a EA crítica 

apresenta a Natureza mediada pela razão de forma utilitária, pela ênfase nas contradições 

próprias do modelo de desenvolvimento das relações de produção, pela fabricação e uso de 

ferramentas ou recursos tecnológicos identificados com os períodos históricos que indicam os 

estágios de desenvolvimento da história ocidental, capitalista e fundamentalmente européia e 

norte-americana. É vista, assim,  como uma fonte de recursos apropriados de maneira desigual 

cujos resultados, acentuados pela exploração da classe trabalhadora, ameaçam a sobrevivência 

humana. Os padrões culturais e as práticas sociais identificadas com a burguesia tendem a 

esgotar esses recursos encontrados na natureza transformando tudo em produto, mercadoria e 

consumo. Com isso anuncia-se um  mundo Natural degradado e um planeta inóspito para os  

humanos. Segundo Loureiro, um dos expoentes da EA crítica no Brasil:  
[...] é estritamente histórico e cultural o modo como nos definimos como natureza e 
a entendemos a partir das relações sociais e do modo de produção e organização em 
dado contexto. Ignorar isso é atuar de modo ingênuo, sem capacidade de historicizar 
a ação educativa, e, muitas vezes, é agir num sentido conservador antagônico ao que 
é discursivamente defendido como inerente à Educação Ambiental. Como 
consequência, muitas vezes se diz querer salvar a vida e o planeta, mas se 
reproduzem as mais perversas e desiguais relações sociais que situam todo o 
processo de exploração da denominada natureza exterior quanto do ser humano 
(portanto, da natureza como totalidade) (LOUREIRO,2012, p. 44-45).  

      Esse conjunto de práticas discursivas delimitam verdades afirmadas e limitam a Natureza 

visível, denotando as estratégias de combate,  as táticas de luta e o poder em sua forma 

criativa no interior do campo de conhecimento da EA. Desta maneira,  problematizar a 

Natureza enquanto discurso implica historicizar o momento e as tensões que fazem dos fatos a 
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ela relacionados um acontecimento potente, fabricando modos de olhá-la e tomá-la, ora como 

problema, ora como solução. 

Visualizamos, então, um grande campo de ação que tomará como objetivo central das 

suas preocupações definir as relações entre cultura e natureza incorporando a isso suas 

filiações teóricas e sua postura política diante do fatos que fazem da natureza uma realidade 

discutível.  Assim o campo crítico parte de princípios que afirmam uma compreensão ampla 

do mundo natural como um só, materialmente identificado, porém apropriado de forma 

diversificada através da ação humana em sociedade, identificável em categorias práticas, 

como o trabalho para os marxistas.  Ou classificando, do ponto de vista daqueles que partem 

da fenomenologia  e das teorias da linguagem,  o significado dos fenômenos visíveis na 

natureza. Nesse sentido,  interpretam as formas relacionando-as a diversidade cultural 

presente  na ordem das práticas humanas organizadas em  processo de identificação e 

diferenciação. Aparecem assim os aspectos simbólicos e práticos que marcam as 

singularidades humanas extremamente relacionado aos limites locais e naturais de cada 

agrupamento humano.   Para os autores  situados no campo de discussão da EA crítica de uma 

forma ou de outra há sempre uma relação dialética entre os homens (no sentido de 

humanidade) e a natureza. E, nesse campo de relações, as mediações se dão pela transmissão 

e apropriação da linguagem, dos códigos, de ordenações e práticas pré-estabelecidas às vezes 

homólogas umas às outras, às vezes opostas, contraditórias. 

Mas, por vários caminhos, pensamos que as análises críticas da EA chegam sempre ao 

mesmo ponto, o sujeito enquanto agente que significa e determina o possível e o real sobre a 

Natureza. Tomamos o exemplo de Isabel Carvalho, estudiosa da fenomenologia, reconhecida 

como eminente pesquisadora no campo da EA crítica. Segundo sua  comprensão para 

aprender a Natureza é preciso reconhecer as relações socioambientais. Para ela: 
[...] somos herdeiros diretos das experiências que marcaram as relações entre 
sociedade e natureza de nossos predecessores e, da mesma forma, deixaremos para a 
posteridade nosso legado, aquilo que pudermos construir em nossa existência 
individual e coletiva. Essa herança seria, por assim dizer, como a língua, a qual já 
existe quando nascemos, na qual aprendemos a nos expressar e por meio da qual 
ordenamos nossa experiência do mundo e da natureza (CARVALHO, 2012, p.104). 

Outra referência dos estudos em EA recorrente nas argumentações críticas, Philippe 

Pomier Layrargues, atribui a natureza um ponto necessário, forte, para sustentação de uma 

educação que deve ser revolucionária, um elemento fundamental que propõe ações totalmente 

transformadora a partir da implementação de práticas ambientais ideais, inclusive, se 

aproximando de outras correntes de pensamento no campo da EA, conservacionista e 

pragmática, com a pretensão de convencê-las a se libertar do domínio simbólico e prático da 
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exploração capitalista em que estão inseridas. Convencendo-as dos verdadeiros objetivos a 

serem conquistados. De acordo com Layrargues: 
Nesse contexto, seria desejável haver uma intencionalidade da Educação Ambiental 
Crítica em se aproximar e dialogar com as lógicas das macrotendências 
Conservacionista e Pragmática, para auxiliá-las na emancipação do domínio 
simbólico que se encontram submetidas (LAYRARGUES, 2012, p. 418). 

  
 Autores como os aqui citados e outros tantos, vem contribuindo fortemente para 

problematizarmos um olhar naturalista da Natureza. O desejo aqui é olhar para a Natureza 

como construto da cultura e inserido em nossa vida cotidiana. É pela primeira vez que vimos a 

Natueza ser atrelada à cultura, como um modo de enxergá-la para além de uma visão 

romântica, mas agora tomada como produto de nossa cultura. 

 Ocorre que há um tensionamento causado pelas teorizações pós-estruturalistas, 

deslocando o olhar sobre a Natureza ao suspeitar das grandes explicações constituídas, 

duvidando das certezas sistematizadas, da verdade única, do movimento dialético com um 

futuro provável. É sobre isso que versará a seção a seguir.  

 

Algumas  Provocações sobre os modos de ver a natureza na modernidade  

   Por muito tempo foi concebido o horizonte teórico naturalista, onde a natureza é 

descrita como única e mutável de modo orgânico ou obedecendo uma lógica sistêmica. 

Alguns esforços no sentido de criar novas possibilidades teóricas de olhar essas verdades 

trazidas pelo  debate teórico no campo da EA se fazem necessárias  e  assumem um papel 

importante quando suspeitam das leituras pautadas pela interpretação, seja ela,  mediada pela 

ação relacionada a organização do trabalho e da produção material nas sociedades ou 

aprendida  pela estrutura linguística que estabelece a ordem das práticas culturais.   

 Para Latour (2004) a Natureza deve ser pensada como multiplicidade, indo além das 

representações que os humanos fazem dela.  Como é possível estarmos sempre em alerta, nos 

mobilizando, sem dispersão, para “proteger a natureza”? Eis um propósito embalado pelo 

paradigma moderno produzido pelas tentativas antropocêntricas e racionalistas.  Com as 

provocações pós-estruturalistas, deslocamos a questão acerca da preservação da natureza e 

olhamos para os modos como vimos constituindo aquilo que dizemos e narramos sobre ela. 

De acordo com Nietzsche (2008) a produção das verdades acontece num contexto de luta 

onde o vencedor do combate afirma seu poder quando outros compartilham do mesmo 

propósito e vêem na ideia assumida como verdadeira uma estratégia de preservação da vida, 

visto que, o ser humano é gregário. Aquilo que abala as convenções definidas como 

verdadeiras é logo repelida ou desviada no sentido de serem ignoradas, indentificadas com o 
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erro. Assim, para Nietzsche: “A verdade vem a luz como necessidade social: por meio de uma 

metastase, ela é propriamente aplicada a tudo aquilo que dela independe” 

(NIETZSCHE,2008, p.70).  

 No caso desse texto nosso  objetivo  é pensar o discurso de Natureza nas HQs do 

Chico Bento como resposta diante de uma urgência histórica a partir da verdades afirmadas 

no tempo atual. Para isso será preciso demonstrar as possibilidades do discurso sobre a 

Natureza no limiar do século XXI. Como o jogo entre o enunciável e o vísivel acontece nas 

HQs? Nesse sentido, é preciso provocar o pensamento a entender as estratégias que produzem 

modos de vida e vão constituindo olhares sobre os saberes, as populações, os sujeitos.  Pois, o 

que interessa nos gibis, enquanto artefato cultural midiático é perceber a trama de 

visibilidades e de enunciabilidades próprias desse tempo e em decorrência disso suspeitar das 

equivalências entre as palavras e as coisas. O empenho consiste em apresentar o dito e o não 

dito, as verdades recalcadas. Tomo, então, as verdades afirmadas sobre a Natureza como parte 

de um jogo que Foucault descreve como: “[...] circularmente ligada a sistemas de poder, que a 

produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. „Regime‟ de 

Verdade” (FOUCAULT, 2012, p. 54) [grifo doautor]. 

 Neste contexto, o sujeito também é desarticulado enquanto detentor da capacidade de 

conhecer, significar e nomear as coisas. Isso significa, desnaturalizar, desubstancializar 

sujeito, objeto e as verdades que ganham visibilidade histórica, maquiníca, sendo tomadas em 

sua parcialidade e falibilidade, como construções (FILHO, 2006, p.14). 

 Nessa correnteza, entendo  os gibis  do  Chico Bento como artefatos culturais 

caracterizados por serem parte da mídia, constituídos por verdades  que através de suas 

histórias são formalizadas. O discurso de Natureza contido nas HQs sob análise educa  

sujeitos, posicionando-os moral e politicamente diante dos fatos legitimados por saberes 

aceitos como válidos. Diante disso,  as enunciações que dão visibilidade  a Natureza nas HQs  

serão analisadas  no interior do quadro emoldurado pelas linhas de força estabelecidas como 

verdadeiras no campo de conhecimento da EA.  Suas condições de possibilidade aparecerão 

delineadas pelas emergência da necessidade de promoção da EA estabelecida no presente, 

amplamente divulgada nos diversos campos do saber articulado, entre, eles, o político, o 

econômico, o cultural e o educacional.   Além disso, os fatos que comumente articulamos a 

crise ambiental são fundamentais para a elaboração de discursos sobre a natureza.  Eles 

trazem  uma ordem determinada de problemas selecionados, atrelados a instituições 

administrativas e educacionais  onde a força dominante nas relações de poder, muitas vezes, 

vence as resistências e decide a verdade que deve ser divulgada. 
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  Conforme Foucault: “[...] O saber aparece ligado, em profundidade, a toda uma série 

de efeitos de poder” (2006,p. 94).  Cabe, então, perguntarmo-nos como somos capturados 

pelos discuros difundidos nos extratos da mídia, que enunciações nos mobilizam a ponto de   

assumirmos  como nossas as direções sugeridas. Nesse ponto concordo com o seguinte 

pensamento de Viveiros de Castro quando ele entende que:    
As relações com a natureza não são assim nunca, tratando-se de sociedades 
humanas, relações naturais, mas relações essencialmente sociais. Não só elas se 
travam a partir de formas sociopoliticas determinadas, como pressupõem 
dispositivos simbólicos específicos, isto é, instrumentos conceituais de 
“apropriação” do real, cuja característica distintiva é serem culturalmente 
especificados, isto é, relativamente arbitrários, e não determinados univocamente 
por parametros objetivos (CASTRO, 1992, p.23) [grifo do autor]  

 Assim apresentam-se elementos decisivos para a produção de sujeitos ecologicamente 

preocupados  com a Natureza.  Em diferentes mídas, por exemplo. vimos imagens específicas 

dentro de um contexto onde determinadas relações sociais com a natureza passa a ser 

simbolizadas,  atingindo a subjetividade  dos indivíduos como forma de nos sensibilizar. Por 

exemplo, uma árvore que chora, o mundo que encontra-se adoentado, as devastações 

florestais trazendo uma nostalgia de uma natureza perdida, etc. Guatarri (2012) define esse 

processo como plural, polifônico, sem instâncias dominantes de determinação, sem uma 

causalidade unívoca.   O que remete a analisar as enunciações do discurso de Natureza nas 

HQs do personagem Chico Bento a luz do conceito de verdade tal qual trabalhado por 

Foucault (2003), ou seja, em relação a certos dominios do saber  diretamente interligado as 

condições políticas em que se formam o sujeito.  

 A partir daí, encontramos nos Estudos  Culturais relativos a mídia a contribuição 

indispensável que nos fazem compreender algumas relações entre os artefatos midiáticos, a 

produção dos significados e a constituição das subjetividades. Desta maneira, esses estudos 

demontram através de suas pesquisas o cuidado com a descrição da fronteira que define o 

lugar da natureza nos contextos de produção cultural. Wortmann(2005) destaca a designação 

construcionismo cultural, referindo-se a obra de  Stuart Hall, para esclarecer sobre os efeitos 

de poder  que relacionam os sujeitos e os saberes na produção  de um olhar determinado sobre 

a natureza.  Segundo Wortmann:  
 [...] Em tal abordagem busca-se, também, entender como os saberes são produzidos 
por determinados discursos e como tais discursos se ligam ao poder, regulam as 
condutas, formam ou constroem identidades e subjetividades e definem as formas 
como são representadas, refletidas, praticadas e estudadas certas coisas – no caso 
deste estudo, a natureza/ ambiente (WORTMANN, 2005, p.51).  

  Essa vertente de Estudos tem explorado o papel central da cultura na situação singular 

das configurações sociais, identificando nos mapas culturais as situações e os problemas a 
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respeito das temáticas ambientais (WORTMANN, 2003). De acordo com Guimarães(2003) é 

produtivo operar deslocamentos ao olharmos para o campo da Educação Ambiental 

explorando o surgimento de novos problemas presentes nos espaços que nos constituem. 

Assim sendo Guimarães lança o seguinte desafio:  
Talvez, a partir do descortinamento das inúmeras formas com que a natureza é 
representada, em vários locais das sociedades, se possa abrir espaços para outras 
construções que privilegiem os híbridos natureza/cultura [...] (GUIMARÃES, 2003, 
p.345).    

 É a partir dessas balisas que estamos  orientando nossos estudos . Diante disso, 

procuramos  dar a devida centralidade à cultura nos nossos modos de entender e fabricar um 

certo discurso sobre natureza na atualidade.  

Considerações Finais  

Neste artigo procuramos dar visibilidade a formulação das ideias presentes na 

contemporâneidade destacando as verdades que constuem os discursos e práticas em 

Educação Ambiental. Com isso, consideramos os deslocamentos operacionalizados diante das 

formas visíveis de Natureza, atentos a singularidade das contingências históricas atuais. Por 

conseguinte, as verdades expressas nas HQs do Chico Bento a respeito da Natureza, 

entendidas como artefato cultural midiático, são contingentes ao nosso tempo, aos nossos 

modos de encarar a natureza e travar com ela experimentações. O que ancora a nossa posição 

é entender que essas verdades são produzidas nos interstícios da cultura, fazendo-nos olhar 

para alguns discursos  e aceitá-los como legítimos. As verdades presentes nessas histórias não 

se vinculam a essência do conceito de natureza, muito pelo contrário: tais verdades são 

fabricações e invenções produzidas por nós e tomadas como legítimas. É a partir do desejo de 

dar visibilidade ao discurso de natureza que esta pesquisa se produz. 
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Resumo 
O presente trabalho faz uma análise da Educação Ambiental na construção do curso de Técnico em Meio 
Ambiente do Instituto Federal Sul-rio-Grandense realizada nos dois Projetos Pedagógicos que fizeram parte 
deste processo. As concepções de Educação Ambiental que foram analisadas se fundamentam na perspectiva da 
Educação Ambiental Conservadora e Educação Ambiental Crítica de Mauro Guimarães e na perspectiva de 
Educação Ambiental Convencional e Educação Ambiental Transformadora de Loureiro. As análises mostram 
que em geral não há rigidez em relação às quais perspectivas de Educação Ambiental que se devam ser tratadas 
nas disciplinas do curso. Algumas disciplinas, possivelmente devido a algumas especificidades, possuem uma 
perspectiva mais voltada a aspectos conservacionistas da Educação Ambiental. Também não se verificou a 
efetiva formação integrada, como prevista pela lei, que poderia contribuir para discussões mais aprofundadas da 
Educação Ambiental já que existem as diferentes perspectivas associadas às disciplinas de formação de nível 
médio. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Técnico em Meio Ambiente. Formação Profissional. 

 

Introdução 

 

O curso de Técnico em Meio Ambiente tratado neste trabalho iniciou-se foi em 2009 

quando o atual campus Pelotas-Visconde da Graça era ainda denominado Conjunto 

Agrotécnico “Visconde da Graça” e vinculado à Universidade Federal de Pelotas. 

Inicialmente, na primeira versão do projeto pedagógico, a duração prevista era de três anos 

com carga horária total de 4920 horas. Por tratar-se de um curso integrado, esta carga horária 

contempla tanto as disciplinas de formação do nível médio, como as de formação específica. 

Na versão atual do projeto pedagógico, reconstruído para adequação com o IFSul, a carga 

horária total é de 3360 horas e também com duração de três anos. Devido a esta adequação, o 

projeto pedagógico possui as disciplinas com suas respectivas ementas, diferente das 

competências como estava no projeto anterior. O curso está de acordo com o catálogo 

nacional de cursos da SETEC-MEC e a partir deste o curso de Técnico em Meio Ambiente 

deve possuir 800 horas de formação específica e o profissional formado: 
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. 
Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na 
elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na 
organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação de 
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recursos naturais, de redução, reúso e reciclagem. Identifica as intervenções 
ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para 
preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. 
(MEC, 2012, p.23) 
 

Desta forma, serão analisadas quais concepções sobre a Educação Ambiental 

poderiam estar contempladas no processo de construção deste curso. 

 

As concepções de Educação Ambiental 

 

Atualmente, encontram-se diferentes descrições e mapeamentos das correntes de 

Educação Ambiental, são várias identificações, classificações e definições das suas diversas 

tendências. A caracterização das concepções de Educação Ambiental está influenciada por 

diferentes concepções epistemológicas, de meio ambiente e natureza que são constituídas por 

diferentes contextos e situações sociais, políticas e históricas. 

Guimarães (2004) categoriza uma concepção de Educação Ambiental Crítica através 

de uma construção teórica de contraposição a algo existente, no sentido de superação de outra 

perspectiva categorizada como Educação Ambiental Conservadora. Esta perspectiva de 

Educação Ambiental está relacionada a uma compreensão e uma postura educacional e de 

mundo, a partir de um paradigma e ideologia, que se manifestam hegemonicamente na 

constituição da sociedade atualmente. Como superação dessa perspectiva Guimarães (2004) 

desenvolve a concepção de Educação Ambiental Crítica como necessária para que haja 

diferenciação de uma ação educativa, com capacidade de transformação da realidade social, 

bem como suas relações com meio ambiente, que está em crise conforme processos históricos. 

Nesse sentido, esta perspectiva de Educação Ambiental possibilitaria direcionar para a 

superação de uma sociedade com tendência fragmentária, dualista e dicotômica. 

Loureiro (2004) caracteriza a Educação Ambiental para fins didáticos por blocos de 

tendências como Educação Ambiental Convencional e Educação Ambiental Transformadora. 

Na primeira a Educação Ambiental é compreendida de forma enfática na dimensão individual 

dos sujeitos e está baseada em vivências práticas de sensibilização sendo as relações sociais 

tratada de forma secundária ou com baixa compreensão. Os processos educativos são tratados 

como atos comportamentais com pouca articulação com o coletivo e problematização para 

transformação da realidade de vida fazendo com que estes processos sejam despolizados no 

entendimento deste autor. A mudança através dos processos educativos no sentido de superar 

a Educação Ambiental Convencional seria possível através da outra vertente, ou seja, a 

Educação Ambiental Transformadora. Segundo Loureiro (2009) nessa vertente a formação do 
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sujeito deve contemplar a capacidade crítica aliada a compreensão de que ele faz parte da 

natureza. Também que suas decisões conjuntamente com outros sujeitos implicam de forma 

direta ou indireta no meio ambiente. Além disso, esta compreensão deve ocorrer entre sujeitos 

de forma livre e sem as influências coercitivas. 

 

Os Projetos Pedagógicos e as Concepções de Educação Ambiental 

Na primeira versão do projeto pedagógico, o curso possuía a característica de 

transversalidade da área do meio ambiente e sua estruturação foi baseada em cinco eixos de 

formação: a) Ciências Ambientais; b) Gestão e Legislação; c) Ecoturismo; d) Química 

Ambiental; e) Agente Sócio-Ambiental. Para cada eixo, ainda, estabeleceram-se as 

competências necessárias que estão associadas às disciplinas de formação específica do curso. 

No eixo formativo Ciências Ambientais estão as disciplinas de Geografia do Rio 

Grande do Sul e Geografia Ambiental que contemplam como destaque as competências de 

compreender os grandes impactos ambientais globais e suas consequências do ponto de vista 

econômico; compreender as perdas econômicas decorrentes dos riscos e impactos ambientais; 

e conhecer procedimentos para a exploração racional dos recursos naturais. 

 A intervenção antrópica e meios antrópicos bem como a concepção de 

sustentabilidade, tal como é proposto nas disciplinas estão relacionadas a uma perspectiva de 

concepção da relação entre o homem e a natureza que poderia ser interpretada como uma 

relação de equilíbrio entre ambos, considerando a dimensão biológica e a dimensão social na 

transformação sociedade, ou seja, uma Educação Ambiental Crítica conforme Guimarães ou 

uma Educação Ambiental Transformadora conforme Loureiro. Esse equilíbrio sendo visto no 

âmbito da natureza para todos como bem de uso e que todos tenham condições de vida 

saudáveis. Da mesma forma, conforme a Educação Ambiental Conservadora conforme 

Guimarães e a Educação Ambiental Convencional conforme Loureiro, a relação do homem 

com a natureza também pode ser vista como esta sendo uma fonte de recursos, no 

entendimento de que haja uma utilização mais cuidadosa da natureza implicando em ações de 

mitigação. Assim, as perdas econômicas descritas seriam interpretadas na perspectiva do 

sistema de produção capitalista. 

Também no eixo formativo Ciências Ambientais está a disciplina de Fundamentos de 

Ecologia que contempla como destaque para as competências de caracterizar os sistemas e 

ecossistemas; identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório fatores de 

desequilíbrio (fragilidades) de ecossistemas. 
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Como está apresentada, esta disciplina mostra a concepção de uma natureza externa ao 

homem, ao mesmo tempo considerando um tratamento científico para sua compreensão e 

possíveis medidas de mitigação. Conforme Guimarães este direcionamento está relacionado a 

uma Educação Ambiental Conservadora, pois há compreensão de ciência e uma postura 

educacional e de mundo, a partir de um paradigma e ideologia, que se manifestam 

hegemonicamente na sociedade. Não há um questionamento sobre a processualidade que 

ocorre na relação entre o homem e a natureza. Também conforme Loureiro está relacionada a 

uma Educação Ambiental Convencional, pois não envolve a transformação da realidade de 

vida fazendo que faz com que o sujeito nestes processos sejam despolizados. 

No eixo formativo Gestão e Legislação Ambiental está a disciplina de Legislação 

Ambiental que contempla as competências de conhecer e interpretar a Legislação Ambiental 

Brasileira e internacional de maior interesse (normas, atos, convenções); e conhecer e avaliar 

modelos de gestão ambiental utilizados na exploração de recursos naturais e nos processos 

produtivos. 

 Também neste eixo formativo está a disciplina de Gestão Ambiental que contempla, 

com destaque, as competências de conhecer Sistema de Gestão Ambiental; conhecer as 

técnicas, princípios, requisitos legais, procedimentos gerenciais envolvendo os recursos 

naturais (água, ar e solo); analisar e avaliar o desenvolvimento ambiental de uma organização 

em relação aos efluentes líquidos; conhecer os mecanismos de percepção e avaliação dos 

impactos ambientais domínio de técnicas e procedimentos gerenciais aplicáveis; e conhecer o 

Plano Diretor local e a Agenda 21 e; conhecer sistemas gestores de áreas degradadas pelas 

intervenções antrópicas e analisar suas causas.  

Uma análise deste eixo formativo remete à problematização sobre quais perspectivas 

poderiam se abordar os aspectos da legislação e gestão ambiental. Assim, a abordagem pode 

ser tratada segundo uma perspectiva em que a natureza é vista como fonte de recursos, 

relacionadas a uma Educação Ambiental Conservadora conforme Guimarães e uma Educação 

Ambiental Convencional conforme Loureiro. A legislação e a gestão ambiental também 

podem ser tratadas em uma perspectiva de educação que vise o comprometimento para um 

futuro sustentável, sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado e como direito de 

todos, como um bem de uso comum e essencial para todos. A Educação Ambiental estaria 

fundamentada em uma gestão ambiental democrática, com o pressuposto de que todas as 

espécies possuem o direito à vida, enfrentando, assim, os desafios de uma sociedade com seus 

conflitos conforme a Educação Ambiental Crítica de Guimarães a uma Educação Ambiental 

Transformadora conforme Loureiro. 
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No eixo formativo Ecoturismo está a disciplina de Aspectos Culturais Regionais que 

contempla destacadamente as competências de identificar, avaliar e selecionar informações 

geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, comerciais, 

folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, fauna e flora, etc; implantar projetos 

planejados e organizados que procurem administrar e controlar o desenvolvimento do 

ecoturismo em determinada região e; planejar projetos que resgatem e valorizem comunidades 

quilombolas.  

Também neste eixo está a disciplina de Atividades Ecoturísticas, que contempla com 

destaque as competências de conceber e programar produtos e serviços oferecidos ao 

ecoturista ou participante de evento ecoturístico referenciados no princípio da 

sustentabilidade; executar um programa ou evento ecoturístico e; planejar e coordenar 

atividades de ecoturismo, respeitando os princípios de sustentabilidade conservação e 

preservação ambiental.  

No eixo formativo Química Ambiental estão as disciplinas de Prática em Química 

Ambiental e Tratamento de Resíduos que contemplam com destaque as competências de 

conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente, 

resultantes da atividade produtiva, e seus impactos ambientais; conhecer e avaliar os impactos 

dos resíduos sólidos sobre o meio; conhecer e avaliar os efeitos dos poluentes atmosféricos no 

meio ambiente; correlacionar os efeitos dos efluentes líquidos nos corpos receptores; conhecer 

as metodologias e tecnologias de prevenção da poluição dos solos, métodos de tratamento de 

recuperação de solos degradados, dos resíduos e sua destinação final; avaliar o avanço dos 

processos naturais de degradação, tais como erosão, assoreamento, etc; avaliar as 

modificações na qualidade dos recursos hídricos degradados; avaliar processos naturais de 

degradação tais como: decomposição, fermentação, reciclagem e formação de húmus; 

identificar os parâmetros de qualidade ambiental do ar; conhecer os princípios básicos das 

tecnologias de prevenção e de correção e; conhecer técnicas de uso do solo, do ar e da água.  

Neste eixo formativo verifica-se a abordagem de conhecimento da ciência e tecnologia 

como formas de se resolver ou mitigar problemas ambientais. Esta ideias estariam 

relacionadas a Educação Ambiental Conservadora e Educação Ambiental Convencional já 

que não envolve uma problematização  de aspectos políticos e econômicos das relações entre 

o homem e a natureza. A abordagem das disciplinas conforme a Educação Ambiental Crítica 

de Guimarães e a Educação Ambiental Transformadora deste eixo formativo poderiam 

envolver, além das perspectivas de resolução ou mitigação, as suas contradições existentes. A 

ciência e a tecnologia vistas como uma construção humana em que o homem e a natureza 
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interagem de forma equilibrada que considere a superação de conflitos existentes entre os 

atores sociais.  

No eixo formativo Agente Sócio-Ambiental está as disciplina de Epistemologia 

Ambiental que contempla com destaque as competências de conhecer os conceitos operativos 

de biosfera, ambiente, desenvolvimento sustentável e cidadania ambiental, visando construir a 

racionalidade ambiental a partir do contexto local em suas relações com o contexto nacional e 

global; e compreender o significado de ambiente como resultado das relações entre os homens 

e deste com a natureza. 

 A cidadania nesta disciplina pode também ser interpretada por diferentes perspectivas. 

Desde uma interpretação associada à liberdade de uma sociedade independente e humana que 

se constitui num Estado democrático e de direito que poderiam estar associadas a Educação 

Ambiental Conservadora e a Educação Ambiental Convencional até a cidadania interpretada 

numa visão equivocada da liberdade humana, já que ela deve constituir a emancipação 

política do homem associada a uma Educação Ambiental Crítica e Educação Ambiental 

Transformadora. 

 Da mesma forma, o desenvolvimento sustentável pode ser interpretado segundo uma 

perspectiva de desenvolvimento num sistema de produção capitalista com a natureza sendo 

tratada como fonte de recursos, racionalizando-se estes recursos e, também, o controle de 

fatores que degradam a natureza que poderiam estar associadas a Educação Ambiental 

Conservadora e a Educação Ambiental Convencional. O desenvolvimento sustentável pode 

também considerar uma relação entre o homem e a natureza, com o direito à vida de todas as 

espécies, que contemple, ainda, as contradições e enfrentamento de uma espécie desigual 

associada a uma Educação Ambiental Crítica e Educação Ambiental Transformadora. 

A relação entre o homem e a natureza pode ser interpretada como uma relação que 

envolve o equilíbrio biológico entre as espécies e o social no homem conforme a Educação 

Ambiental Crítica e Educação Ambiental Transformadora. Esta visão está em oposição com 

uma relação do homem com a natureza em que a esta seja fonte de recursos conforme a 

Educação Ambiental Conservadora e a Educação Ambiental Convencional. As concepções de 

Educação Ambiental tratadas permitem, também, uma análise do movimento ambientalista, 

bem como promove a discussão sobre as contradições existentes entre o atual modelo de 

desenvolvimento e a natureza como é previsto na ementa da disciplina. 

Também neste eixo formativo estão as disciplinas de Introdução a Metodologia do 

Ensino e da Pesquisa em Educação Ambiental, Educação Ambiental I e Educação Ambiental 

II que contemplam conhecer as diferentes metodologias de pesquisa e de ensino utilizadas 

120

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



para o desenvolvimento de um diagnóstico sócio e; dominar as estratégias de elaboração de 

projetos e relatórios observando normas técnicas e a correção da linguagem.  

A abordagem das chamadas competências na Educação Ambiental permitiriam 

interpretações de diferentes perspectivas que poderiam estar relacionadas desde as ideias 

preservacionistas até perspectivas voltadas para uma visão mais problematizadora da 

Educação Ambiental. Da mesma forma, a consciência e racionalidade ambiental poderiam ser 

vistas a partir da lógica do “cada um faz a sua parte”, para solucionar os problemas ambientais 

conforme a Educação Ambiental Conservadora e a Educação Ambiental Convencional ou que 

envolvesse a emancipação dos sujeitos no entendimento de que a consciência envolve tanto 

aspectos mais simples da vida cotidiana como também aspectos mais complexos das relações 

sociais, conforme a Educação Ambiental Crítica e Educação Ambiental Transformadora.  

Desse modo, o conhecer a agenda 21, os tratados e as conferências de Educação Ambiental, 

bem como a construção de projetos sócio-ambientais poderiam se fundamentar a diferentes 

perspectivas de Educação Ambiental. 

Na versão atual do projeto pedagógico possui as disciplinas com suas respectivas 

ementas, ao invés de apresentar as competências como estava no projeto anterior. Na 

disciplina Educação Ambiental I, que em sua ementa contempla a análise da colonização 

brasileira a partir de uma visão ambientalista, o Estudo da história da Educação Ambiental no 

Brasil, com suas bases conceituais e princípios, a análise da Política nacional de educação 

ambiental, a investigação sobre os desafios epistemológicos, políticos e pedagógicos da 

educação ambiental, com seus marcos jurídicos, a discussão dos problemas socioambientais 

brasileiros e internacionais, a disciplina de Educação Ambiental II em sua ementa contempla 

o estudo dos desafios epistemológicos, políticos e pedagógicos da educação ambiental, da 

Agenda 21, da Lei de Educação Ambiental e do Tratado de Educação Ambiental, o 

diagnóstico e análise de problemas socioambientais locais e nacionais, a discussão das 

Políticas Públicas Brasileiras para os problemas sócio-ambientais. 

Na disciplina de Geografia Ambiental I propõe-se o estudo da história da ocupação do 

espaço geográfico, enfatizando as transformações ocorridas no espaço físico impulsionadas 

pelo modo de produção instituído, suas consequências para a natureza e, ainda, busca a 

análise de outras formas de ser/estar no mundo. Na disciplina de Geografia Ambiental II 

propõe-se ao aprofundamento da análise das relações históricas que o homem mantém com o 

meio ambiente, resgatando as questões sócio-ambientais e as interações destas com e entre os 

ecossistemas. Busca, ainda, a permanente diferenciação entre desenvolvimento e crescimento 

econômico, relacionando sustentabilidade e cidadania ambiental. 
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Na disciplina de Fundamentos de Ecologia propõe-se o estudo e aplicação de 

conceitos e procedimentos básicos de ecologia; o estudo teórico-prático de relações 

ecológicas; a correlação entre meios bióticos e abióticos; as interações ecológicas; a 

biodiversidade; a dinâmica de populações; o ecossistema; os principais tipos de ecossistemas 

e biomas; as áreas degradadas; a destruição de hábitat; as abordagens em Ecologia Humana. 

Na disciplina de Legislação Ambiental pretende-se proporcionara aprendizagem dos 

conhecimentos básicos para a compreensão e reflexão dos dispositivos legais que tratam do 

meio ambiente, necessários à atuação do profissional Técnico em Meio Ambiente, através dos 

estudos de introdução ao tema Legislações Ambientais, Meio Ambiente e o Direito, 

Dispositivos da Legislação Ambiental, Licenciamento Ambiental e, Análise de casos 

concretos envolvendo legislação ambiental. 

Na disciplina de Atividades Ecoturísticas propõe-se o desenvolvimento de saberes 

relativos às diferentes manifestações dessas atividades no mundo contemporâneo, em seus 

distintos significados e possibilidades, visando o domínio dos conhecimentos que possibilitem 

ao educando planejar, propor, orientar, coordenar e gerir propostas de Ecoturismo, 

referenciados em princípios que garantam as gerações futuras um ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

A disciplina de Aspectos Geográficos Regionais propõe-se à compreensão e análise da 

construção do espaço pelo homem a partir de uma visão sóciohistórica e ambiental que 

permita a observação de processos de formação e transformação de territórios, considerando 

as relações do homem com o espaço natural e construído. 

A disciplina de Aspectos Culturais Regionais pretende proporcionar aos alunos uma 

visão de planejamento, elaboração e gestão de projetos ecoturísticos que têm na cultura local 

seu pilar de sustentação, de forma articulada com os outros dois componentes curriculares do 

eixo, a saber Aspectos Geográficos Regionais e Atividades Ecoturísticas. 

A disciplina de Gestão Ambiental propõe o estudo dos significados e conceitos de 

planejamento e gestão ambiental; estudos de sistemas de gestão da qualidade e sistemas de 

gestão de saúde e segurança; políticas públicas e planejamento ambiental; ordenamento do 

espaço geográfico; levantamento de recursos e implantação de sistemas de gestão ambiental; a 

legislação e a gestão ambiental no ambiente de trabalho; análise de sistemas de produção e 

gestão ambiental; integração do ambiente profissional com os sistemas de gestão ambiental; 

sistemas de gestão ambiental aplicados; ecodesign. 

A disciplina de Tratamento de Resíduos propõe o estudo dos significados e conceitos 

de resíduos; planos e técnicas de amostragem de resíduos; estudos de emissões atmosféricas e 
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padrões de qualidade do ar; caracterização e legislação de disposição de resíduos sólidos; 

caracterização e tratamentos de efluentes. 

A disciplina de Fundamentos de Agroecologia propõe o estudo de diferentes 

abordagens de agricultura não-convencional: História e Filosofia; Agroecologia: Introdução e 

Conceitos; manejo de “pragas” e doenças; manejo ecológico do solo; compostagem: 

princípios, práticas e perspectivas em sistemas orgânicos de produção e aspectos ecológicos 

da seleção de espécies para sistemas agroflorestais e recuperação de áreas degradadas. 

Embora tenham ocorridas algumas mudanças da versão anterior para esta no projeto 

pedagógico, da mesma forma que se analisou a versão anterior, a abordagem das disciplinas 

de Educação Ambiental I e Educação Ambiental II e das demais expostas relacionadas com a 

Educação Ambiental podem ser direcionadas às diferentes dos problemas sócio-ambientais 

segundo diferentes perspectivas de Educação Ambiental abordadas anteriormente. 

Em relação às disciplinas de formação de nível médio as ementas se mantiveram 

iguais aos dos demais cursos técnicos. Ou seja, não foi construída a concepção de um curso 

técnico integrado como preconiza a legislação. Conforme o Art. 36-A da Lei 11.741/08 “Sem 

prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral 

do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” e o § 1º do Art. 36-B 

da mesma lei expressa que “A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida 

nas seguintes formas: I - articulada com o ensino médio”, ou seja, construir um curso em que 

os alunos estudam de forma concomitante disciplinas específicas e disciplinas do nível médio 

é diferente do conceito de integrado. Assim, independente das perspectivas de Educação 

Ambiental, a formação geral dos técnicos poderiam contemplar abordagens integradas com as 

disciplinas de Ensino Médio. 

 
Considerações Finais 

Ao se analisar as disciplinas nos Projetos Pedagógicos verificou-se em geral que não 

há rigidez em relação a quais perspectivas de Educação Ambiental devem ser abordadas. As 

ementas permitem uma tanto uma abordagem da Educação Ambiental Crítica e Educação 

Ambiental Transformadora quanto a abordagem nas perspectivas da Educação Ambiental 

Conservadora e Educação Ambiental Transformadora permitindo assim a influência das 

concepções que o professor responsável pela disciplina. Por outro lado, algumas disciplinas, 

principalmente aquelas que envolvem uma aplicabilidade de ordem técnica e laboratorial, 

possuem uma perspectiva que envolve aspectos preservacionistas relacionados a Educação 
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Ambiental Conservadora conforme Guimarães e a Educação Ambiental Convencional 

conforme Loureiro. 

Outro aspecto relevante do curso é em relação à falta de aproximação entre as 

disciplinas de formação técnica com aquelas da formação geral. Os conhecimentos da Física, 

Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, etc, poderiam contribuir em uma 

discussão mais aprofundada sobre a relação entre o homem e a natureza envolvendo aspectos 

da cultura, da ciência, da tecnologia, etc.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O SER NO HORIZONTE DAS RACIONALIDADES 

METAFÍSICA E AMBIENTAL 

 

Thaís de Oliveira Nabaes1 
 

Resumo 
Este texto intenta apresentar alguns dos pressupostos teóricos que estão sendo desenvolvidos na tese a ser 
defendida no PPGEA, sob orientação dos professores Dra. Cleuza Maria Sobral Dias e Dr. Vilmar Alves Pereira. 
A discussão parte das diferentes compreensões de Ser no horizonte da Racionalidade Metafísica até algumas 
tendências contemporâneas advindas especialmente do contexto das sociedades capitalistas, em que o conceito 
de Ser está associado às possibilidades de consumo (Ter). Se Ser é questão metafísica, Ter não é mais só 
condição material, mas uma condição simbólica de existência. O fetiche, outrora das mercadorias, perpassa as 
identidades. A fim de atingirmos os objetivos postos para a discussão, revisitaremos alguns pontos da tradição 
filosófica ocidental, no sentido de apresentar um panorama histórico-conceitual da Metafísica, culminando na 
Modernidade.  Visando alargar a compreensão das categorias postas para este trabalho, optamos por uma 
abordagem metodológica de cunho hermenêutico. Por fim, problematizamos um novo lugar para o Ser no 
horizonte da Racionalidade Ambiental, tendo a hipótese de que esta, além de superar as patologias da 
Racionalidade Instrumental, pode constituir-se em um novo indicador para nosso modo de ser-no-mundo. 
 

Palavras-chave: Racionalidade Ocidental. Racionalidade Ambiental. Educação Ambiental. 
 
Introdução 

 

A forma ocidental de pensarmos o mundo produziu patologias nas sociedades 

hodiernas. O individualismo exacerbado, as diferentes formas de domínio, as indiferenças, a 

aparente onipotência do sistema capitalista e os desvios da Razão criaram um contexto em 

que Ter se constitui como condição de existência e sobrevivência social. Nas concepções de 

Ser da contemporaneidade estão expressos entendimentos particulares de sujeito e as próprias 

fragilidades do nosso modelo de racionalidade. 

 Do Mito ao Iluminismo estas concepções estiveram marcadas pela ideia de domínio, 

seja ele sobre a natureza ou como pano de fundo das relações sociais. A pretensão de 

implantar – sob o domínio da Razão - uma nova ordem no mundo mostrou-se um projeto 

fracassado. O aumento das desigualdades, as guerras e demais mazelas sociais, a depredação 

do ambiente natural e as diferentes formas de subjugação mantiveram a humanidade presa à 

condição de escravidão. 

O sentido de Ser nas sociedades contemporâneas está permeado por esta 

Racionalidade, que se faz reducionista ao colocar o homem fora da natureza, instaurando a 

“mais radical e generalizada alienação” (MÜHL, 1996). Horkheimer e Adorno, na Dialética 

do Esclarecimento, fazem um diagnóstico da Racionalidade Ocidental a partir de uma questão 

                                                           
1 Doutoranda em Educação Ambiental; FURG; e-mail: nabaes.prof@ibest.com.br 
Orientação: Profª Drª Cleuza Maria Sobral Dias; Prof. Dr. Vilmar Alves Pereira. 
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fundamental: “por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente 

humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie”? (HORKHEIMER & 

ADORNO, 1985, p.11). 

A questão de pesquisa posta para esta tese2 propõe a discussão de algumas destas 

contradições, entendendo que, em maior ou menor grau, estamos todos impregnados de uma 

concepção de sujeito em que Ser e Ter se confundem, já que a ideia de poder e domínio ganha 

proporções agigantadas no contexto das sociedades capitalistas.  

 Desta forma, a proposta de investigação está ligada ao estudo de contradições 

inerentes a esta racionalidade, que, nas sociedades hodiernas, tem promovido o Ter (Ser do 

Consumo) como construção ontológica predominante nos arranjos sociais. Pretendendo 

discutir a possibilidade de novos endereçamentos ao Ser3, fez-se necessário revisitar a 

tradição metafísica ocidental até culminarmos em algumas das concepções construídas na 

Modernidade, a fim de estabelecer mais um espaço de reflexão para pensar nossa destinação 

no seio de uma organização social tão marcada por desigualdades e indiferenças.  

Se Ser é questão metafísica, Ter não se constitui apenas como condição material, mas 

redunda em condição simbólica de existência. O fetiche, outrora das mercadorias, tem 

perpassado nossas identidades. Ter mais redunda em  Ser mais, no sentido em 

que possuir outorga àquele que possui condições de sobrevivência negadas a tantos outros. 

Em outras palavras, a Racionalidade fundada pela lógica capitalista tem acabado por 

sobrepujar o Ter em relação ao Ser. Isto transparece nas relações humanas e ambientais, onde 

a força dominadora, traduzida em poderio político, econômico ou tecnológico desconsidera os 

princípios de convivência, harmonia e equilíbrio necessários à promoção da vida. 

Temos a hipótese de que a Racionalidade Ambiental, além de superar as patologias da 

Racionalidade Instrumental, pode constituir-se em um novo indicador para nosso modo de 

ser-no-mundo. A organização da escrita da tese está proposta no sentido de: 

1) revisitar a tradição filosófica ocidental, com a intenção de apresentar um panorama 

histórico-conceitual da Metafísica;  

2) discutir as mudanças de endereçamento do Ser na Modernidade, problematizando 

os motivos que levaram o Ter a atingir elevada relevância para os contratos sociais; 

3) por fim, discutir alternativas para pensarmos um novo lugar ao Ser, a partir do 

horizonte da Racionalidade Ambiental. 

                                                           
2 A saber: “Que alternativas podemos conceber ao pensarmos um novo lugar para o Ser no horizonte da 
Racionalidade Ambiental?”. 
3 Referimo-nos ao Ser do Humano. 
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Pressupostos Teóricos 

 A fim de realizarmos o enfrentamento da questão de pesquisa, elegemos alguns 

referenciais que julgamos imprescindíveis para a discussão aqui posta. Destacamos a 

necessidade de retorno a alguns clássicos da filosofia ocidental e seus comentadores, até 

autores contemporâneos como Horkheimer & Adorno (1985), Habermas (1980, 2000, 2002), 

Bauman (1999, 2008, 2009, 2010, 2012), Leff (2006, 2009) e outros que contribuem para a 

constituição do campo de conhecimento em educação ambiental, como Loureiro (2004, 2006, 

2007, 2011), Tozoni-Reis (2008), Carvalho (2001, 2006), Grün (2007), Pelizzolli (1999, 

2007) – dentre outros, à guisa de exemplo. 

De forma muito ampla podemos apontar algumas das discussões feitas em diferentes 

períodos históricos, a fim de traçar um mapa conceitual para iniciar nossa argumentação. Por 

vezes a discussão metafísica esteve ligada a elementos da natureza (primeiros filósofos); 

polarizada, como em Parmênides (o Ser é, o Não- Ser não é); associada ao movimento 

(Heráclito); marcada pela ascese ao ideal (Platão); demarcada em categorias (Aristóteles); 

identificada com as questões teológicas (no Medievo), para a seguir ser destituída de 

elementos religiosos e centralizada no sujeito (Modernidade). 

Se a partir dos séculos XVIII e XIX a concepção de Ser esteve relacionada com 

aspectos de propriedade (como em Locke e Rousseau, por exemplo), no século XX, com a 

Teoria Crítica, é problematizada sobretudo a Racionalidade Instrumental, que se coloca como 

nova forma de Ser-no-mundo. A partir desta ótica, percebemos a existência de outro tipo de 

construção ontológica, que vem se mostrando predominante na sociedade capitalista: o Ter 

(Ser do Consumo) como base para estruturação do Ser e para os contratos sociais. 

Silva (1994) aponta quatro grandes horizontes históricos que demarcam a reflexão 

metafísica: o primeiro pode ser caracterizado como o Horizonte da Physis, estando 

evidentemente associado à filosofia grega antiga. Aqui a totalidade do real estaria identificada 

com a natureza, sendo o apoio do discurso a investigação de elementos deste kosmos, que 

conteriam um substrato perene da realidade4.  

Já o segundo horizonte histórico da Metafísica é caracterizado pela concepção do Ser 

Criado, momento em que o logos filosófico encontra-se atrelado à Teologia. O tomismo é 

erigido como edifício metafísico fundamental no seio da doutrina cristã. A partir de então, o 

mundo é entendido na perspectiva de contingência, sendo Deus o único Ser Necessário. Se 
                                                           
4 Para os primeiros filósofos, este substrato foi entendido como a Água (em Tales), o Ar (em Anaxímenes), o 
Fogo (em Heráclito) e o Ápeiron (ἄπειρον)- ou indefinido, infinito, ilimitado- para Anaximandro, discípulo de 
Tales.  
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Deus é a causa própria e perfeita do Ser, ele supera o conceito de Demiurgo (Platão) ou de 

Primeiro Motor (Aristóteles), pois ele é Ser Criador. Deus é o Esse Ipsum, pura realização do 

Ser como tal e a “causa do ser de todas as coisas” (id., p.94), visto que compreende todas as 

perfeições. 

Com a decadência dos paradigmas do mundo medieval, entra em questão um terceiro 

horizonte: o da Subjetividade, firmado na Era Moderna. O Ser deixa de ser tratado como 

abstração. Se na Idade Média o homem era sinônimo de sua alma, na Modernidade este 

ser/homem torna-se sinônimo de sujeito, aquele capaz de dar sentido à realidade. Esta 

cosmovisão antropocêntrica inaugura um período de crise no pensamento metafísico, onde, 

especialmente a partir de Kant, dá-se a “passagem de uma teoria do ente (ontologia) a uma 

teoria do conhecimento (epistemologia) enquanto cerne da nova filosofia (...) que consiste, 

desde então, em delimitar o que se pode manifestar ao espírito humano no quadro categorial 

de que ele dispõe” (IMAGUIRE, ALMEIDA & OLIVEIRA, 2007, p.8). 

Por fim, Silva (1994) menciona o quarto horizonte histórico da Metafísica, 

caracterizado pela Pluralidade de Ideias do cenário contemporâneo, donde se destacam a 

visão existencialista (como em Heidegger e Sartre), a releitura personalista (Ser-pessoa), o 

sentido de alteridade (Levinas) e o Ser-Negado (contexto filosófico latino-americano, como 

em Enrique Dussel). O mesmo autor analisa que o discurso filosófico caminhou da Fisio-logia 

grega à Teo-logia medieval até a Logo-logia moderna (SILVA, 1994, p.91). Esta classificação 

pode ser esquematizada na figura: 

 

Horizontes Históricos da Metafísica

 

Figura 1 - Horizontes Históricos da Metafísica a partir de Silva (1994) 

 Além desta retomada histórica do conceito de Ser nas Idades Antiga e Média, faz-se 

também necessário abordar uma categoria importante para compreendermos a mudança de 

Fisio-Logia 
•Physis (gregos) 

Teo-Logia 
•Ser criado (Filosofia Cristã) 

Logo-Logia 

•Subjetividade (Filosofia Moderna) 

•Pluralidade de Ideias (Filosofia Contemporânea) 
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endereçamento do Ser na Modernidade: o conceito de fetiche. Em Marx, o fetiche da 

mercadoria sinaliza a predominância do valor de troca sobre o de uso, e especialmente 

mascara a exploração do trabalho alienado (processo que tem comandado os modos de 

produção e consumo dos bens e as relações interpessoais). A idolatria pelos objetos denota a 

aparência do valor, que, nas sociedades contemporâneas, tem se confundido com o valor da 

pessoa humana: se é aquilo que se tem ou se demonstra ter. Se no animismo, como bem 

apontam Horkheimer & Adorno (1985), as coisas foram dotadas de alma, nos tempos de pós- 

industrialismo o processo se inverte: as almas é que têm sido impelidas à coisificação. 

De consumidores/possuidores de objetos passamos a nos confundir com aquilo que 

temos possibilidade de adquirir. A propriedade concede status, segurança e afiliação. 

Identifica, nomeia, nos classifica em grupos, intensificando a disputa de espaços sociais. Na 

Sociedade de Consumo, há uma relação diferente com a propriedade: não há apenas o gosto 

de consumir, mas o “desfazer” (descartar) também se faz presente nos comportamentos.  

 Cabe salientar que o poder com que a mercadoria é dotada é um dos resultados da 

incessante criação de necessidades, que ultrapassam as de conservação e sobrevivência. A 

sociedade pós-industrial fez a promessa de progresso ilimitado, impulsionada pelos avanços 

tecnológicos e econômicos vividos a partir da Revolução Industrial. Horkheimer e Adorno 

(1985) entendem que a produtividade econômica poderia ser benéfica à criação de uma 

sociedade mais justa. Entretanto, o controle técnico e ideológico de uma minoria sobre os 

demais fez com que houvesse uma anulação da autonomia do indivíduo frente a um poder 

social e econômico que a tudo e todos tenta dirigir. 

A este respeito, Zygmunt Bauman nos fala sobre o fato de termos passado de uma 

sociedade de produtores a uma sociedade de consumidores. Na sociedade de consumidores, 

há um “(...) conjunto peculiar de condições existenciais em que é elevada a probabilidade de 

que a maioria dos homens e das mulheres venha a abraçar a cultura consumista em vez de 

qualquer outra” (BAUMAN, 2008, p.70). Ou seja, o aparente leque de oportunidades, 

produtos, serviços, modos de vida, é, no fundo, único: precisamos consumir para garantir 

nosso pertencimento social. 

Segundo a análise de Bauman, para serem merecedoras de aceitação social, as pessoas 

se convertem em mercadorias, seja pela venda da força de trabalho, seja pela assunção de 

perfis psicológicos e sociais que se encaixem em suas aspirações do momento (ou nas 

aspirações do mercado). A aceitação e visibilidade também são possibilitadas através da 

exposição de personas, hoje largamente anunciadas nas redes sociais virtuais. Compartilhar 

transformou-se em mostrar (mostrar-se), conviver é cada vez mais dispensável, as identidades 
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se tornaram tênues e limítrofes. Isso vem ao encontro das palavras de Horkheimer e Adorno 

quando afirmam que “(...) O preço que se paga pela identidade de tudo com tudo é o fato de 

que nada, ao mesmo tempo pode ser idêntico consigo mesmo. (...) Não são apenas as 

qualidades dissolvidas no pensamento, mas os homens são forçados à real conformidade” 

(1985, p. 23 e 24). 

 Entendemos que a abordagem hermenêutica nos permitirá alargar a compreensão do 

tema, bem como favorecerá o diálogo com os pressupostos da Racionalidade Ambiental. Não 

se trata apenas de rever a tradição filosófica, mas de movimentarmo-nos em direção a outros 

sentidos para a compreensão do Ser. Por se tratar de uma pesquisa eminentemente teórica, o 

trabalho nos exige um constante exercício de interpretação. Não pretendemos estar presos ao 

conhecimento acumulado sobre os temas aqui propostos, mas em, a partir destes referenciais, 

reavivar uma discussão que se faz fundamental para projetar “um pensamento orientado no 

sentido da reconstrução do mundo” (LEFF, 2006a, p. 192). 

 

Percursos metodológicos e encaminhamentos 

 

Conforme a hipótese que estamos trabalhando, a natureza da discussão posta para esta 

tese nos leva a tematizar os arranjos sociais que foram modificando as compreensões e 

vivências de Ser na tradição filosófica ocidental. Isto nos exige um exercício de interpretação 

peculiar, pois se trata de reler/reinterpretar/questionar nosso papel em uma história da qual 

fazemos parte. Este processo do compreender que “jamais é um comportamento subjetivo 

frente a um „objeto‟ dado, mas (...) pertence ao ser daquilo que é compreendido” 

(GADAMER, 1998, p.19) nos aproxima da abordagem hermenêutica, visto que estamos 

imersos no “acontecer” da questão problematizada. Flickinger (2010), ao discorrer sobre a 

compreensão hermenêutica, nos alerta que: 
(...) o processo do compreender revela-nos a primazia de um acontecer, ao qual o 
indivíduo – embora dele sendo parte necessária, não pode impor, unilateralmente, 
seu ponto de vista (...) [pois] ninguém escapa do risco de correção de suas 
perspectivas, como resultado dos novos sentidos trazidos por “leituras” outras 
(p.114). 

 

Os discursos são impregnados das realidades que os geram, daí as palavras de 

Gadamer: “o ser que pode ser compreendido é a linguagem” (GADAMER, 1998, p.23). Se só 

é possível interpretar o que tem mais de um sentido, a linguagem não apenas comunica um 

evento, mas produz fatos. Ou seja, o mundo humano é “filho de nossa concepção 

interpretativa” (GHEDIN, 2004, p.3).  
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Na hermenêutica proposta por Gadamer, o preconceito, a autoridade e a tradição são 

ressignificados a partir da ideia de consciência histórica. O discurso que funda o racional é 

entendido como anterior ao desenvolvimento de qualquer ciência. Destarte, o preconceito é 

tão somente uma estrutura de antecipação, ou seja, um pré-juizo que o intérprete faz quando 

entra em contato com a realidade - texto, gerando uma tensão que resultará na atribuição de 

novos sentidos ao existente. 

Na mesma concepção, a autoridade, que fora distorcida em dominação e violência, 

constitui-se em um elemento importante para a tradição, que é a referência de interpretação 

do conhecimento humano.  Neste sentido, a hermenêutica filosófica é “uma experiência 

ontológica que se dá antes de toda atividade reflexionante” (FLICKINGER, 2010, p.56) e se 

atribui o papel de “descobrir o processo de instauração do sentido” (id. p.56). 

Na obra Verdade e Método, Gadamer questiona a autoridade que é atribuída ao 

método como via exclusiva de acesso à verdade. O autor traz a experiência da arte, da 

linguagem e da historicidade como uma espécie de “advertência à consciência cientifica, no 

sentido de reconhecer seus limites” (GADAMER, 1998, p. 33). Além disso, Gadamer aposta 

no entrosamento discursivo dos interlocutores (FLICKINGER, 2010, p.43) para a construção 

do diálogo vivo, que é condição para que a compreensão aconteça. 

O desafio de hermenêutica filosófica seria ampliar as possiblidades de reflexão, 

abandonando o olhar objetificador, visto que nossos horizontes estão associados às nossas 

experiências. A linguagem se coloca como base do conhecimento, pois através dela se faz o 

diálogo, “meio pelo qual se pode superar o limite do conhecimento e então conhecer o novo” 

(SARAÇOL, DOLCI & PEREIRA, 2012, p.106). 

Uma das aproximações elementares entre a Educação Ambiental (que se pretende 

dialógica) e a hermenêutica é que ambas têm como modelo inaugural a maiêutica socrática. 

Pensar é pensar-se, prerrogativa para o crescimento cognitivo, moral e social. Este encontro 

consigo mesmo e com o outro - que se efetua por meio do diálogo - foi sendo substituído por 

uma visão instrumental dos processos sociais e educativos, resultantes do eixo principal da 

racionalidade moderna: a objetivação do pensamento e do sujeito. 

As ideias de negação, crítica, questionamento, processo, movimento e transformação, 

etc. foram aos poucos sendo silenciadas, já que são incompatíveis com os contextos afiliados 

à Racionalidade Instrumental. Tais ideias, tão caras aos projetos de emancipação, surgem, por 

exemplo, em concepções críticas tais como a Pedagogia Freiriana, na Teoria da Ação 

Comunicativa de Habermas (sobre a qual discorremos anteriormente), e na própria 
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hermenêutica, enquanto “concorrente metodológica ante o pós-cartesianismo” 

(FLICKINGER, 2010, p.34). 

A Educação Ambiental, ao assumir a “unidade contraditória entre teoria e prática” 

(GONÇALVES, 2013), soma-se às demais iniciativas de “transformação no campo da 

consciência e do próprio mundo simbólico” (id., p.54), na medida em que busca vivificar o 

diálogo, renunciando à ideia do sujeito dominador.  Assim, tal qual a Educação Ambiental 

que se pretende crítica,  
(...) a hermenêutica filosófica renuncia ao que a autonomia da razão tem assumido 
ao longo do processo da secularização, ou seja, ela renuncia à concepção de sua 
validade incondicional, de sua onipotência e de seu poder exclusivo de construir 
nosso conhecimento do outro que, ao vir ao nosso encontro, conta com nossa 
responsabilidade perante ele (FLICKINGER, 2010, p.44). 

 
 Assumimos a perspectiva de ser um dos objetivos da Educação Ambiental a discussão 

das relações estabelecidas no modo capitalista de organização social. Por ser o capitalismo um 

modelo que necessita manter desigualdades para subsistir, o diferencial da Educação 

Ambiental está em não ser uma educação informativa e conteudística, mas um projeto de 

cidadania ampliada (CARVALHO, 2006). 
 

 Como a crise que vivenciamos é assunto de esfera pública, a Educação Ambiental tem 

em seu cerne sua vocação política. Carvalho considera a EA como mediadora entre a esfera 

educacional e o campo ambiental, visando principalmente construir novas bases de 

conhecimento e valores ecológicos. Sob o ponto de vista da autora, há necessidade de que 

desenvolvamos uma racionalidade complexa e interdisciplinar, sobretudo refletidas em 

relações de interação e co-pertencimento. Então, 
(...) o projeto político-pedagógico de uma EA crítica poderia ser descrito como a 
formação de um sujeito capaz de „ler‟ seu ambiente e interpretar as relações, os 
conflitos e os problemas aí presentes. Diagnóstico crítico das questões ambientais e 
autocompreensão do lugar ocupado pelo sujeito nessas relações são o ponto de 
partida para o exercício de uma cidadania ambiental (CARVALHO, 2006, p.75). 

Os encaminhamentos finais da tese estão direcionados ao estudo da proposta de Leff a 

respeito de uma nova racionalidade, gestada na reapropriação social da natureza e na aposta 

em um paradigma que construa outros sentidos civilizatórios, pois “a Racionalidade 

Ambiental desemboca em uma política do Ser, da diversidade e da diferença que reformula o 

valor da natureza e o sentido da produção” (LEFF, 2006b, p.69). 

Neste sentido, ao problematizar a crise gerada pelo logocentrismo, percebemos que a 

questão ambiental não só foi gerada como também está “atravessada por um conjunto de 

processos sociais” (LEFF, 2006a, p.111). Cada vez mais voltados ao “eu”, temos restringido 
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nossas possibilidades de superar os tipos de dominação que nossa civilização configurou em 

sua história. Carentes de Ser, escravos do Ter: esta tem sido a epopeia moderna. Como a 

Racionalidade Ambiental pode contribuir para pensarmos outros contornos para o Ser? 
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Resumo 
Este trabalho começa a ser construído como pesquisa de doutorado. Se propõe a analisar o Pampa do RS, 
Uruguai e Argentina através de seu expoente cultural chamado gaúcho ou gaucho (espanhóis). Este sujeito 
expressa um discurso de natureza que é fabricado e produzido a partir dele e sua cultura. Ao focar na produção 
do discurso de natureza, quer-se problematizar a complexidade das relações e interações socioambientais aí 
estabelecidas e construídas culturalmente sob o olhar da Educação Ambiental. Tomando o discurso de Natureza 
do Pampa a partir dos ensinamentos de Michel Foucault sobre análise do discurso, tem-se como corpus 
discursivo entrevistas com sujeitos pampeanos vinculados ao RS, Uruguai e Argentina e ainda, registros 
fotográficos efetuados pelos entrevistados ao representarem suas imagens do que é a natureza. A pesquisa 
encontra-se em sua fase inicial, o que impossibilita análises nesse momento. A coleta do material é a próxima 
etapa desse processo de doutoramento. Pelo olhar da Educação Ambiental provoca-se reflexões que 
instrumentalizam um melhor entendimento daquilo que chamamos natureza no Pampa. Busca-se ainda 
problematizar a Educação Ambiental, a natureza, a cultura e o Pampa na esteira do que nos ensinam Michel 
Foucault, Felix Guattari e Marcos Reigota, entre outros potentes autores desses campos de estudos. 
 
Palavras-chaves: Educação Ambiental. Natureza. Cultura  
 
 
Introdução 

No Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina sobre a região conhecida e delimitada 

como Pampa apresenta enunciações de natureza e cultura que caracterizam um modo de ser, 

estar e relacionar-se nesse ambiente. Kindel chama atenção ao nosso espaço-tempo onde “a 

representação cultural é uma das formas mais eficazes de instituição de significados (...)”. 

(KINDEL, 2003, p. 255). E é nessa instituição de significados que vamos nos construindo e 

expressando verdades como fabricação de nosso próprio tempo. 

Esta pesquisa se propõe a pesquisar as enunciações que constroem, constituem e 

compõem os ditos e não ditos em suas representações sobre natureza do Pampa Gaúcho, 

Uruguaio e Argentino. Trazendo Reigota, lembramos que “entre os desafios que se 

apresentam à Educação Ambiental contemporânea está o de ultrapassar os aspectos puramente 
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biológicos (evolutivos) da biodiversidade e incorporar os seus aspectos antropológicos, 

culturais, econômicos e políticos.” (REIGOTA, 2010, p. 546). É na pauta da problemática 

socioambiental do Pampa através das lentes da educação ambiental que procuramos focar no 

Pampa do RS, Uruguai e Argentina nos seus atravessamentos culturais, que o constituem e o 

tornam potente para a análise do campo da educação ambiental.  

O Pampa vem sendo bastante estudado nos últimos anos e caracterizado em suas 

diferentes expressões.  A problemática socioambiental do Pampa vem sendo pauta de 

diferentes eventos e instituições através de estudos e trabalhos de cunho científico ou não. 

Temos trabalhos elaborados sobre o Pampa que nos remetem a diferentes dissertações e teses, 

mas também temos inúmeros trabalhos e instalações artísticas sobre o mesmo. São 

atravessamentos que nos fazem pensar e questionar a construída dicotomia entre cultura e 

natureza. O que no Pampa podemos dizer como natural? E, o que no Pampa podemos definir 

como natural? Pois, entendemos que são definições e marcações que expressam um discurso 

de natureza que é fabricado e produzido.  

 

Constituindo Natureza  

Nosso olhar sobre o Pampa vem na tentativa de problematizar como se constitui o 

discurso de natureza do Pampa na atualidade, pois notamos na configuração desse território 

traços que são marcados através do dito e não dito e que se estabelecem em um discurso de 

natureza. Tomando o discurso de Natureza do Pampa a partir dos ensinamentos de Foucault 

sobre análise do discurso, temos como corpus empírico entrevistas com sujeitos pampeanos 

vinculados ao RS, Uruguai e Argentina e ainda, registros fotográficos efetuados pelos 

entrevistados ao representarem suas imagens do que é a natureza. Essas narrativas são 

tomadas como enunciações sobre o Pampa e sua natureza. 

Em conjunto as entrevistas, as imagens são trazidas no entendimento de que elas 

também nos dizem da representação desse território. Ditos e não ditos como forças que nos 

falam e nos constroem pelas representações de natureza que constituem e fabricam. 

Entendendo que essas próprias forças são ao mesmo tempo constituídas e fabricadas.  

As fotografias e as entrevistas serão estudadas na possibilidade de reflexões e análises 

sobre o problema que levanto através desse corpus empírico. Essas enunciações nos permitem 

pensar e querer problematizar como o sujeito do Pampa fabrica um discurso de Natureza a 

partir do dito e não dito? Como o discurso de natureza no Pampa do RS, do Uruguai e 

Argentina vem se constitui como legítimo? É na análise das forças acionadas a partir desse 
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corpus empírico que vemos potência para o entendimento de como o sujeito pampeano 

percebe, constrói e fabrica um discurso de natureza.  

Diante da temática do problema e do corpus empírico apresentado e que nos trazem 

passado e presente do Pampa, notamos a possibilidade de enunciações que se ligam e se 

tornam potentes para a análise da formação discursiva em estudo: a natureza. 

As fotografias selecionadas serão a narrativa do presente desse território pelo 

imagético. É o não dito materializando enunciações. Como nos diria Latour (1994), tudo 

ocorre por mediação, por tradução. Percebemos possíveis cenas enunciativas que nos 

caminhos da Análise do Discurso de Foucault, dão visibilidade ao discurso (um discurso de 

natureza, revelando nossa forma de constituir a natureza).  

Para olhar para o Pampa de hoje, é preciso olhar para a história. Aqui o dito nos 

reporta olhar para o passado com os olhos do presente através das entrevistas. Buscar e contar 

o dito, esse recorte vai constituindo o discursivo desse corpus de pesquisa. 

Pretendemos colocar em evidência alguns enunciados, definir as regras que os 

constituem mais potentes entre outros dentre as condições sociais, ambientais, econômicas 

etc. Nossa intenção é chegar ao discurso através desses enunciados, considerando-os como 

partículas desse discurso, enfim entender como o discurso de natureza se formou no Pampa. 

Foucault nos alerta (2002, p. 24) 
É preciso pôr em questão, novamente, essas sínteses acabadas, esses agrupamentos 
que, na maioria das vezes, são aceitos antes de qualquer exame, esses laços cuja 
validade é reconhecida desde o início; é preciso desalojar essas formas e essas forças 
obscuras pelas quais se tem o habito de interligar os discursos dos homens; é preciso 
expulsá-las da sombra onde reinam. E ao invés de deixá-las ter valor 
espontaneamente, aceitar tratar apenas, por questão de cuidado com o método e em 
primeira instância, de uma população de acontecimentos dispersos. 
 

É preciso olhar o discurso de seu interior, como se formou, como se tornou verdadeiro 

na sociedade. Trazer em evidência as condições de possibilidades e os atravessamentos aí 

colocados. No domínio da descrição evidenciar as relações de poder que produzem tal 

discurso dentro da preocupação de ficar no nível do próprio discurso (FOUCAULT, 2002). 

 

Problematizando sob o olhar da Educação Ambiental 

Encaminhamos nosso problema para a ordem da singularidade na medida em que a 

operacionalização desse corpus (dessas formas de expressão) se constitua em mais um olhar 

sobre a temática. Um movimento pertinente ao campo da Educação Ambiental, provocadora 

da discussão socioambiental, e que tentaremos problematizar enquanto dicotomia estabelecida 

entre natureza e cultura no Pampa do RS, Uruguai e Argentina. Tencionando esta dita 
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dicotomia caracterizada pela modernidade, procuramos os discursos de natureza/cultura, 

colocando em evidência as relações de poder que aí são legitimadas e suas implicações na 

construção de verdades que vão compor o espaço-tempo desse Pampa.  

Destacar o processo de constituição do discurso de natureza no Pampa através de 

desdobramentos do problema pensando em como se estabelece a relação entre cultura e 

natureza na constituição do sujeito do Pampa, e também, como se entrelaça os ditos e as 

fotografias pampeanas na fabricação de um discurso de natureza. Para isso, atravessamos o 

campo do saber da Educação Ambiental diante o discurso de Natureza instituído no Pampa do 

RS, Uruguai e Argentina. 

 A importância do contar das entrevistas e flagrar das fotografias do Pampa pode ser 

reforçada pelo que Foucault nos ensina quando disse que a verdade é discursivamente 

instituída (FOUCAULT, 2008). Verdades que vamos trazendo para colocá-las sob suspeita. 

Entendimentos, relacionamentos e posições de sujeito que constroem e ao mesmo tempo são 

construídos em suas verdades e aqui problematizadas sob o olhar da Educação Ambiental. 

As terras do Pampa no extremo sul do continente da América do Sul, cercando áreas 

que compõe o Uruguai, Argentina, Chile e o sul do estado do Rio Grande do Sul no Brasil, 

possuem um expoente cultural caracterizado como gaúcho ou gaucho como vai ser chamado 

nas regiões de predominância da língua espanhola. Podemos dizer que o gaúcho é uma figura 

cultural que se desenvolveu nos últimos séculos ao longo das pradarias do Pampa. 

Essa região conhecida como Bioma Pampa tem sua geografia predominantemente 

distinguida por relevos de planícies e coxilhas, matas de galeria e banhados. Algumas 

espécies endêmicas são encontradas nesses campos que compõe aproximadamente 700 mil 

Km² que incluem o sul do Rio Grande do Sul, o Uruguai e parte da Argentina5 e que aqui 

recorto para a pesquisa. Delimitando para esta pesquisa, o Pampa do RS, Uruguai e Argentina 

como território,6 focamos na problematização entre o discurso de natureza aí produzido. Nesta 

problematização analisaremos as correlações de forças apresentadas e que vêm legitimando 

modos de comportamento e de atuação socioambiental. 

Neste contexto foi se desenvolvendo em processo cultural singular, na formação e 

construção desse sujeito cultural chamado gaúcho relações que vão sendo ditas e mostradas 

através dos discursos. Discursos que podem ser colocados sob suspeita, pois entendemos que 

                                                           
5ONG Amigos da terra. Site da internet: http:amigosdaterrabrasil.htm (consultado em junho 2009). 
6 Território entendido como sinônimo de apropriação e subjetivação; modos de vida já padronizados 
(GUATTARI, 1995). Também como nos mostra Ortiz na citação de Sampaio; Guimarães (Ortiz apud Sampaio; 
Guimarães, 2009, p. 358) “que propõe pensarmos o território como um conjunto de planos atravessados por 
processos sociais diferenciados.” 
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vamos nos constituindo enquanto sujeitos através das produções e construções culturais. 

Assim, percebemos o gaúcho como uma “fabricação7” cultural. Um sujeito cultural que se 

arranja numa composição histórica, em espaço-tempo definido que o faz ser e interpretar o 

mundo e o seu mundo de forma que o caracterize enquanto peculiar da região ou na região em 

que vive. O gaúcho portanto, se faz como representação cultural e preocupamo-nos em como 

se constrói esse sistema de representação cultural por modos de produção conduzidos em 

modelos que identificaram e identificam nossa modernidade.  

Essa construção do sujeito cultural gaúcho se forma enquanto objeto através dos 

discursos que são tomados como verdade. Verdade que podemos suspeitar e analisar quanto 

as condições de possibilidade que a constituem. Lembrando Foucault, há dois significados 

para a palavra sujeito: “sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria 

identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder 

que subjuga e torna sujeito a” (FOUCAULT, 1995, p.235). Assim, quando o sujeito é sujeito, 

ele é sempre assujeitado a si e a outros e podemos perguntar de que forma surge esse sujeito 

que nos traz diferentes e percebidas enunciações. 

Por dois séculos o Pampa foi cenário de extinções. Tribos indígenas como os charruas, 

guenoas, minuanos, chanás, iarós e mbohanes desapareceram de suas planícies e coxilhas nos 

embates com colonizadores portugueses e espanhóis (os castelhanos). Geograficamente a 

região proporcionou o desenvolvimento agropastoril que neste período foi intensificado pelos 

europeus na criação de gado para subsidiar a crise de alimentos que se estabelecia nas regiões 

centrais do Brasil e da mesma forma nas regiões platinas, onde couro, primeiramente e depois 

a própria carne era exportada para Europa e até para o Brasil. Assim, surgiu a figura do 

tropeiro, aquele que arrebanhava o gado e o conduzia. Palco de vários personagens como os 

indígenas, os militares portugueses e espanhóis, colonos, tropeiros, comerciantes, fazendeiros 

e negros com diferentes interesses o Pampa reuniu vários interesses econômicos, políticos e 

culturais. Constituindo-se dessa multiplicidade de olhares e empenhos a expressão cultural do 

gaúcho.  

Lembrando a citação de Foucault acima, reforço que o gaúcho é esse sujeito instituído 

por diferentes forças, construído nessa arena e parecendo representar um estado de ser e estar. 

Se faz pertinente trazer Wortmann, quando nos provoca a “entender como os saberes são 

produzidos por determinados discursos e como tais discursos se ligam ao poder, regulam as 

condutas, formam ou constroem identidades e subjetividades” (Wortmann apud Sampaio; 

                                                           
7Conforme Sampaio (2009, p.83) “utilizo, então, a palavra “fabricação” com o intuito de sublinhar o caráter 
construído, contingente e não transcendental das narrativas de identidade (...).” 
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Guimarães, 2005, p. 51). Esse sujeito gaúcho que se produz e é produzido vai configurando-se 

ao longo do século XX em enunciações de força, valentia, apego a terra nativa, destreza na 

lida campeira e politização. 

Durante o século passado, o Pampa destacou-se pela excelência da produção pecuária. 

Aqui, a posição de sujeito campeiro, ligado a terra, dependente da terra contrasta com o 

processo de urbanização crescente neste momento na região. Os valores do campo estão 

sendo colocados em xeque, enquanto verdade a ser seguida, enquanto os valores urbanos com 

a dita modernidade, começam a evidenciar-se. A dualidade entre campo e cidade está 

colocada e com isto, diversas enunciações vão se consolidando e configurando uma realidade 

socioambiental tanto ao campo, quanto a cidade, que ao mesmo tempo inter-relaciona campo 

e cidade ao mesmo tempo aprofunda seu distanciamento. Também notamos que 

historicamente o mundo chamado de urbano foi capaz de chamar a população rural que a 

partir da década de 70 aumenta o êxodo rural e provoca um grande inchaço nas periferias 

principalmente dos grandes centros urbanos.  A problemática socioambiental, tanto para o 

campo como para a cidade se agravava. 

Mais recentemente, na década de 90 e entrando nos anos 2000, a configuração 

econômica no campo mostrou-se problemática e desvalorizada como atividade primária em 

comparação aos negócios industriais e de bens de serviços, mais característicos do meio 

urbano, principalmente no Pampa do RS. O êxodo rural intensificou-se, e mostrou-se como 

saída ou esperança para aqueles que desistiam ou perdiam suas terras. Por outro lado, a luta 

pela terra organizou-se e estabeleceu uma pauta de reivindicações por melhorias nas 

condições de produção agrária, acesso e melhor distribuição da terra rural. Nessa correlação 

de forças, aqueles que detém as grandes extensões de terra também estabeleceram suas 

agendas de manifestações por políticas públicas que pudessem deter as ocupações pelos 

movimentos organizados e que pudessem garantir incentivos de aplicação fiscal e de 

financiamentos para os negócios rurais.   

Com isso, as relações de poder, as forças que entram em jogo no cenário agrário no 

fim do século XX e no início do século XXI principalmente no pampa gaúcho do RS, vão se 

sustentando e instituindo uma realidade de fragilidade nas produções, dívidas dos produtores 

rurais, perda de terras e falta de recursos básicos na área rural como saúde, educação, 

transporte e energia. 

Nos aventuramos em dizer que talvez existam aí, neste cenário problemático, algumas 

das condições de possibilidades que vão permitir e implementar políticas de reformas na 

matriz produtiva do pampa. Trata-se do processo de reflorestamento na região do Pampa. 
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Projeto de iniciativa privada, amparado por medidas governamentais e que estimava o cultivo 

de mais um milhão de hectares de terras gaúchas, em sua maior parte formadas por campos 

naturais (PILLAR, 2006), que seriam convertidos em plantações de árvores exóticas o que 

possibilitaria a instalação, de três grandes fábricas de celulose. Realidade também apresentada 

no Pampa do Uruguai e Argentina. 

 
Fonte: Paiva, 2013 

 

Os ditos da foto de Zeca Paiva, como o modo de produção agrário, a “parceria” 

gaúcha entre homem, cavalo e cachorro são modificados pelo contexto que se apresenta pelo 

reflorestamento e constitui novas formas de ser e estar nesta realidade socioambiental. Novas 

verdades se apresentam e constituem novos discursos. 

Sob o impacto da monocultura de espécies exóticas como o pinus, eucalipto e acácia-

negra percebemos novas enunciações. Manifestações em apoio ou repúdio. A favor, aqueles 

produtores rurais que entendiam o reflorestamento como possibilidade de nova perspectiva 

econômica, prefeituras com possibilidade de geração de investimentos, renda e empregos, 

entidades de classe e forças governamentais justificando a construção de nova matriz 

econômica para o Estado. Percebia-se também, considerações que questionavam os 

empreendimentos pois declaravam os impactos socioambientais que estariam sendo 

provocados pelas monoculturas, como extinções de espécies diminuindo a biodiversidade e a 

nova expulsão do homem do campo, já que suas referências de trabalho na dita lida campeira 

ficava comprometida diante das novas relações de trabalho estabelecidas. 

Interessante investigar, sob esse atravessamento político-econômico, como se rearranja 

essa representação cultural do gaúcho, pois o pampa compõe e articula discursos que atuam 
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sobre essa representação. Importante investigar como se dão essas relações, essas interações, 

essas verdades que vão se estabelecendo nas relações de força apresentadas. Problematizar os 

atravessamentos não ignorando as regras sobre as quais os discursos de natureza/cultura se 

formam e se articulam, já que não se restringem aos fatos, mas às práticas que realmente 

formam o objeto relacionado a constituição, a fabricação desse sujeito cultural. Sujeito 

cultural do Pampa que vive sob o prisma do capitalismo neoliberal. Os discursos se atualizam 

nesse espaço tempo sob a constante vigilância dessa governamentalidade neoliberal. Saberes 

vão sendo instituídos, incluindo a educação ambiental enquanto força que educa.  

Nessa perspectiva, encontramos o olhar de Foucault (2008) sobre o neoliberalismo. O 

autor não restringe o neoliberalismo ao estritamente econômico, mas vai tentar entender suas 

articulações políticas, sociais, culturais. Convém lembrarmos que nessa esteira capitalista 

neoliberal, do dito estado mínimo, é que se estabelece e embasa fortemente a perspectiva de 

nova matrizes econômicas para o Pampa. Capitalismo flexível e imaterial, capturando, 

instituindo através de normas e normalização. Há o convencimento da população rural de que 

o reflorestamento é alternativa sustentável economicamente e ecologicamente. E, por outro 

lado, e ao mesmo tempo, a captura da população rural pelos centros urbanos. 

Estabelecendo o aprofundamento indispensável à análise da problemática aqui 

colocada apresentamos a importância da Educação Ambiental. No histórico da EA 

encontramos diferentes entendimentos, procedimentos e ações. Coloco sob suspeita a EA que 

se mostra apenas vigilante e apanhada pela própria governamentalidade de nossa época.  

Ao mesmo tempo me perguntando sobre o papel da educação ambiental diante de tais 

discursos, me provoco na suposição de que a educação ambiental vai ser uma das condições 

de possibilidade para que a governamentalidade8 se instale diante de tais discursos. 

Estabelecemos uma sociedade de poder, caracterizado pelos discursos de natureza onde se faz 

necessário o exercício da vigilância e a educação ambiental, enquanto saber instituído se 

constrói e é construída enquanto mentalidade de uma época, atuando nessa correlação de 

forças da modernidade em tempos de governamentalidade.  

Optamos por uma abordagem da EA mais problematizadora, entendida como uma das 

possibilidades de pensar as relações, as inter-relações na complexidade socioambiental de 

mundo que vivemos na ótica da governamentalidade neoliberal. A educação ambiental pode 

ser o olhar reflexivo, analítico e provocativo através dos diferentes atravessamentos de uma 

problemática socioambiental. Pensamos que, mais do que propositiva nos questionamentos, 

                                                           
8 Governamentalidade – na esteira de Foucault (2008), problematização da arte de governar. Constituída a partir 
da população em táticas disciplinares e de biopoder. 
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tenderá preferencialmente a deslocar o interesse por respostas e verdades, e na contramão, 

ficará atenta ao como nos percebemos e constituímos através dos discursos. Assim, entendo, 

torna-se muito mais pertinente pensar em como constituímos nossos discursos, nossas 

próprias perguntas e questionamentos.  

Ao focarmos nos atravessamentos provocados pelos discursos de natureza/cultura, 

quero problematizar a complexidade das relações e interações socioambientais aí 

estabelecidas e construídas culturalmente. Guattari (1995, p.26 e 27) já salientava que a 

“história que atravessamos é mais aterradora do que nunca. Não somente as espécies 

desaparecem, mas também as palavras, as frases, os gestos de solidariedade humana.” 

Enfim, pelo olhar da educação ambiental provocamo-nos em reflexões que 

instrumentalizam um melhor entendimento da complexidade dos discursos de natureza/cultura 

e sua problemática socioambiental apresentada no Pampa do RS, Uruguai e Argentina. 

 

Considerações Finais 

Tomamos o discurso de Natureza do Pampa do RS, Uruguai e Argentina a partir dos 

ensinamentos de Foucault trazendo a análise do discurso como método de trabalho. Desta 

forma pensamos a busca do entendimento dessa formação discursiva em seus atravessamentos 

para o campo da Educação Ambiental como importante e potente para o evidenciar dos 

modos em que o sujeito do Pampa fabrica um discurso de Natureza e assim, (se) constitui 

Natureza, tramado que é por suas culturas. 
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Resumo 
O presente trabalho tem o intuito de discutir o processo de ambientalização curricular em espaços educadores 
sustentáveis, definido como a internalização da preocupação ambiental em ações ligadas ao currículo, a partir de 
textos do IV Seminário Sustentabilidade na Universidade: Desafios à Ambientalização nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) no Brasil, de políticas voltadas para a sustentabilidade e de resultados preliminares de três 
pesquisas de mestrado que vêm sendo desenvolvidas nos âmbitos da universidade e da escola. No decorrer deste 
estudo é proposta uma reflexão sobre o conceito de ambientalização curricular, articulado ao papel de espaços 
educadores sustentáveis, delineados pelas IES e pelas escolas de educação básica. Também é abordada a 
importância de políticas públicas como um dos caminhos para a efetivação da sustentabilidade socioambiental 
em espaços educadores sustentáveis e, por fim, são analisados alguns dos desafios e das potencialidades da 
ambientalização curricular em tais locais. 
 
Palavras-chave: Ambientalização Curricular. Espaços Educadores Sustentáveis. 
Sustentabilidade. 
 

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de ambientalização curricular em 

espaços educadores sustentáveis, a partir da coletânea de textos do IV Seminário 

Sustentabilidade na Universidade: Desafios à Ambientalização nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) no Brasil1, de políticas para a sustentabilidade e de resultados preliminares de 

três pesquisas2 que vem sendo desenvolvidas nos âmbitos da universidade e da escola. Neste 

texto utilizaremos o conceito elaborado por Carvalho e Toniol (2010) para definir 

ambientalização: 
Entendemos por ambientalização o processo de internalização nas práticas sociais e 
nas orientações individuais de valores éticos, estéticos e morais em torno do cuidado 
com o ambiente. Estes valores se expressam na sociedade contemporânea em 
preocupações tais como aquelas com a integridade, a preservação e o uso sustentável 
dos bens ambientais (CARVALHO; TONIOL, 2010, p. 2).  

 

                                                           
1 Este evento foi realizado em Porto Seguro (Bahia), nos dias 18 e 19 de setembro de 2013, como parte da 
programação do XI Congresso de Ecologia e o I Congresso Internacional de Ecologia do Brasil. 
2 “Ambientalização curricular no ensino superior: um estudo na PUCRS”, “Ambientalização curricular no 
Ensino Superior: um olhar sobre cursos de Ciências Biológicas” e “Escolas Sustentáveis como Proposta de 
Política Pública no Brasil”. 
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No decorrer deste trabalho o conceito de ambientalização foi aproximado da ideia de 

“espaços educadores sustentáveis” definidos como aqueles que 

 

Têm a intencionalidade pedagógica de se constituir em referências concretas de 
sustentabilidade socioambiental. Isto é, são espaços que mantêm uma relação 
equilibrada com o meio ambiente; compensam seus impactos com o 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas, permitindo assim, qualidade de vida 
para as gerações presentes e futuras (TRABJER; SATO, 2010, p. 71). 

 

A ambientalização referida nestes espaços busca incorporar aspectos socioambientais 

em atividades educativas, visando contribuir com a construção de uma cultura de 

sustentabilidade, em que o uso dos bens ambientais ocorra de modo racional e responsável, 

com respeito aos limites dos ecossistemas. Neste sentido as escolas e as IES estão engajadas 

em transformações relevantes, propiciando "vivências não só de práticas, mas também de 

princípios, atitudes e valores ambientais" (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014, p. 146). 

Este estudo está dividido em três momentos. Inicialmente será proposta uma reflexão 

sobre o conceito de ambientalização curricular, seguida pela articulação do papel de espaços 

educadores sustentáveis, ilustrados pelas IES e pelas escolas neste processo. Posteriormente 

será abordado o papel das políticas públicas em prol da sustentabilidade, assim como os 

desafios e as potencialidades da ambientalização curricular em espaços educadores 

sustentáveis. 

Ambientalização Curricular em espaços Educadores Sustentáveis 

O termo “ambientalização” é um neologismo análogo a outros empregados em estudos 

sociais para nomear novos fenômenos observados na perspectiva de um processo, integrando-

se a uma interiorização das distintas facetas da questão pública do “meio ambiente” (LEITE 

LOPES, 2006). A ambientalização sugere modificações na conduta das pessoas, incluindo o 

trabalho, o cotidiano e os momentos de lazer em espaços de convivência (ELIAS, 1994; 

LEITE LOPES, 2006). Este fenômeno processual corresponde, ainda, à inclusão legítima de 

“justificativas ambientais para autenticar práticas institucionais, políticas científicas etc.” 

(ACSELRAD, 2010), sendo expostos assim à esfera pública. 

Nas últimas décadas, os conceitos de ambientalização e especificamente, 

ambientalização curricular, são trazidos à tona nas pesquisas em educação. Aqui nos 

remeteremos aos estudos, apontados como precursores, como os ligados à Red de 

Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores (ACES), que a define como;  
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Processo contínuo de produção cultural voltado à formação de profissionais 
comprometidos com a busca permanente das melhores relações possíveis entre 
sociedade e natureza, atendendo aos valores da justiça, solidariedade e da equidade, 
aplicando os princípios éticos universalmente reconhecidos e o respeito às 
diversidades (Rede ACES, 2010).  

 

Este conceito vem sendo pensado em espaços educacionais no Brasil, como IES e 

escolas, através de políticas públicas desde o início da década de 90. Neste sentido, as 

instituições de ensino se colocam como fomentadoras e como resultantes de transformações 

sociais de extrema importância e profundidade no âmbito das questões ambientais.  

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) pressupõe a concepção de 

instituições de ensino brasileiras, em nível básico e superior, como espaços educadores 

sustentáveis, capazes de auxiliar no enfrentamento das mudanças socioambientais globais. O 

PNMC “propõe a implementação de programas de espaços educadores sustentáveis com 

readequação de prédios (escolares e universitários) e da gestão, além da formação de 

professores e da inserção da temática nos currículos e materiais didáticos” (BRASIL, 2008).  

Na universidade, a ambientalização vem sendo tratada como um processo contínuo, 

dinâmico e transversal que abrange três dimensões: currículo (disciplinas e projetos político-

pedagógicos); pesquisa, extensão e gestão ambiental do campus (compromisso institucional 

centrado em uma política ambiental). Desta forma, os diversos setores e atores sociais da 

comunidade universitária, incluindo gestores, pesquisadores, discentes, docentes e demais 

funcionários, devem estar integrados, promovendo uma participação cidadã em espaços e 

processos democráticos que ultrapasse os limites físicos do campus e estimule a adoção de 

práticas sustentáveis individuais ou coletivas (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014). 

Na mesma direção, na educação básica o fundamento é que os espaços educadores se 

transformem em “incubadoras de mudanças” (TRAJBER; SATO, 2010), buscando incentivar 

a pesquisa e a descoberta de possibilidades de forma autônoma. Essa proposta está vinculada 

a três pressupostos pedagógicos: cuidado, integridade e diálogo, os quais estão articulados às 

dimensões do espaço, do currículo e da gestão. Segundo Trajber e Sato (2010), 

[…] as escolas sustentáveis querem envolver escola e comunidade em pequenos 
projetos ambientais escolares comunitários, considerando o sujeito [estudante] 
percebido no mundo, suas relações no mosaico social da escola e seu entorno 
[comunidade] e no desenvolvimento de atividades, projetos e planos que se 
entrelacem com o local [bairro, município educador sustentável], promovendo 
diálogos entre os conhecimentos científicos, culturais e saberes locais. (2010, p. 76) 

 

Assim, espera-se "que a transversalidade da ambientalização do currículo esteja além 

dos discursos do marketing verde ou ambiental, mas busque a atuação enquanto espaços 
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educadores sustentáveis" (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014, p. 149). Nesta perspectiva 

almeja-se que as iniciativas socioambientais em tais espaços sejam continuadas, conectadas 

entre si e contextualizadas à realidade local, visualizando o currículo como um conjunto de 

processos que incorpora campos de disputas e tensões oriundas do modo como a sociedade se 

organiza e opera.  

 

Ambientalização curricular dos espaços educadores: o papel de políticas públicas em 

prol da sustentabilidade  

Acreditamos que a implantação de políticas públicas comprometidas com a 

transformação da sociedade em direção à sustentabilidade está diretamente relacionada à 

ambientalização curricular de instituições, entre as quais se destacam os espaços educadores 

sustentáveis. A criação de normativas, assim como a inclusão dos aspectos socioambientais 

nos documentos, organogramas e orçamentos institucionais, amplia as possibilidades de que a 

ambientalização do currículo se efetive (SORRENTINO; BIASOLI, 2014). 

Um documento importante no estabelecimento de políticas públicas em educação 

ambiental e, portanto, para o processo de ambientalização no âmbito dos espaços educadores, 

foi o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global. Este Tratado buscou delimitar uma nova preocupação com a sustentabilidade da 

sociedade, indo além da concepção desenvolvimentista (SCOTTO, 2009, p.48) e propondo 

um “processo educativo transformador através de envolvimento pessoal, das comunidades e 

nações para criar sociedades sustentáveis e equitativas” 3. 

Outro documento relevante para a reflexão em torno da ambientalização, foi a Agenda 

21, definida pelo Ministério do Meio Ambiente como sendo “o mapa e o roteiro para a 

construção de uma sociedade sustentável.” 4 A partir da Agenda 21 é criado pelo governo 

federal o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), tendo como um de seus 

objetivos o de “promover processos de educação ambiental voltados para valores humanistas, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação 

cidadã na construção de sociedades sustentáveis” (BRASIL, 2005). 

Também contribui para a proposta da política de ambientalização curricular dos 

espaços educacionais o Decreto n° 7.083/2010, que propõe a ampliação do tempo de 

                                                           
3 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf>. Acesso em: 15 ago 2013. 
4 Disponível em: Agenda 21. <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em: 20 fev 
2014.  
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permanência dos alunos na escola, através do Programa Mais Educação, e também determina, 

no inciso V, “o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis” (BRASIL, 2010). 

Em meio a esta conjuntura, foi publicada a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, 

que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e baseadas na Constituição Federal de 

1988 e na Lei no 9795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) brasileira. A partir dos requisitos desta Resolução está o “estímulo à 

constituição de instituições de ensino como espaços educadores sustentáveis, integrando 

proposta curricular, gestão democrática, edificações, tornando-as referências de 

sustentabilidade socioambiental" (Art. 13 - inciso V).  

Ainda em 2012, para fortalecer a implementação destas políticas foi assinada a 

Portaria Interministerial nº 883, de 5 de julho de 2012, com o objetivo de:  
Propiciar atitude responsável e comprometida da comunidade escolar com as 
questões socioambientais locais e globais, com ênfase na participação social e nos 
processos de melhoria da relação ensino-aprendizagem, em uma visão de educação 
para a sustentabilidade e o respeito à diversidade. 

No ano de 2013, foi lançado o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)5 – Escola 

Sustentável, com o propósito de garantir recursos para que as escolas desenvolvam projetos 

de ações voltados  à sustentabilidade. O intuito da Resolução CD/FNDE nº 18, de 21 de maio 

de 2013, que institui este Programa, consiste: 

No repasse financeiro, por meio de transferência de recursos de custeio e de capital, 
para promover ações voltadas à melhoria da qualidade de ensino e apoiar as escolas 
públicas das redes distrital, municipais e estaduais na adoção de critérios de 
sustentabilidade socioambiental, considerando o currículo, a gestão e o espaço 
físico, de forma a torná-las espaços educadores sustentáveis. 

Acredita-se que as políticas públicas poderão incentivar movimentos locais de 

ambientalização para além de atitudes individuais. Neste sentido, alunos, professores, 

funcionários e comunidade escolar, inseridos em uma instituição que se proponha a educar 

para a sustentabilidade, tendem a se sensibilizar pelas questões socioambientais, ampliando 

seu modo de ver e de estar no mundo. Assim, instituições orientadas por princípios 

relacionados a essas iniciativas, estarão contribuindo com a internalização das questões 

ambientais, tanto nos ambientes de educação formal (interior das instituições) quanto não-

formal (comunidade do entorno). 

                                                           
5PDDE – Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/dinheiro-direto-escola/dinheiro-direto-escola-
apresentacao>. Acesso em: 15 jan 2014. 
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Desafios e potencialidades da ambientalização curricular em espaços educadores 

sustentáveis 

 

A inclusão de disciplinas ambientalmente orientadas pode ser evidenciada como uma 

das principais estratégias de ambientalização curricular em grande parte das IES. Entendemos 

por disciplinas ambientalmente orientadas aquelas que evidenciam aspectos socioambientais 

nos seus planos de ensino, o que pode ocorrer através de discussões envolvendo os problemas 

socioambientais, as relações sociedade e ambiente e as políticas ambientais, visando 

incorporar o conteúdo ambiental e contribuir com a formação de sujeitos que atuem de forma 

ambientalmente responsável (CARVALHO et al. 2011). 

Indiscutivelmente, a inclusão dessas disciplinas no currículo contribui com o processo 

de ambientalização, no entanto, é importante que se busque a inserção dos aspectos 

socioambientais de modo transversal e permanente. Tais iniciativas isoladas podem repercutir 

como vagalumes, que acendem, apagam e têm vida curta, ou andorinhas solitárias, não sendo 

incorporadas à política educacional das instituições (SORRENTINO; BIASOLI, 2014). 

 De modo geral, percebe-se uma baixa compreensão sobre o tema da ambientalização 

nos espaços educadores, o que pode estar relacionado à carência de formação socioambiental 

dos professores, gestores e técnicos para inserção desta temática nos currículos acadêmico e 

escolar. Quando esta inclusão ocorre acaba ficando condicionada, prioritariamente, à trajetória 

ambiental do educador (CARVALHO, 2001).  

 Assim, é relevante que se invista na qualificação dos profissionais, para que possam 

trabalhar conceitos e práticas que considerem as consequências do modelo de globalização 

neoliberal à preservação da vida, bem como incluam os aspectos socioambientais às culturas 

institucionais.  
Os profissionais e gestores, dos diversos setores da sociedade que incorporam 
critérios de sustentabilidade no exercício profissional, necessitam de uma 
perspectiva ampla e multidimensional para desenvolver procedimentos, redes de 
atores, habilidades, atitudes e valores ambientais que permitam fazer frente às novas 
condições socioambientais (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014, p. 146). 

 

 Além de aspectos ligados à formação dos profissionais, percebe-se como relevante a 

conexão entre os conteúdos trabalhados e a realidade local dos alunos para que a 

ambientalização curricular possa repercutir em mudanças em prol da construção de 

sociedades sustentáveis. 

 Uma alternativa que vem se mostrando interessante envolve a constituição de 

coletivos educadores, formados pelas comunidades acadêmica e escolar, comprometidos na 
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formulação e implantação cooperativa de um projeto político e pedagógico que contemple 

atividades nos âmbitos de pesquisa, ensino, gestão e extensão (SORRENTINO; BIASOLI, 

2014). Estes sujeitos podem atuar como articuladores e multiplicadores, qualificando suas 

vivências na área ambiental a partir das experiências coletivas e ampliando suas 

possibilidades de atuação.  

Como exemplo de coletivos educadores, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

vem incentivando a criação de Comissões pelo Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-

VIDAs) nas escolas da rede básica de ensino. Estas Comissões têm como objetivo promover o 

“intercâmbio entre escola e comunidade” 6 e contam com a participação de representantes da 

comunidade escolar, tendo como foco o protagonismo  estudantil.  

 Em escolas que inseriram em seu currículo disciplinas ambientalmente orientadas 

acompanhadas da criação de COM-VIDAs é possível observar movimentos convergentes à 

inserção da temática socioambiental de modo transversal. Entretanto, inúmeras instituições 

ainda não possuem disciplinas e nem Comissões, e as que possuem algumas dessas 

iniciativas, ainda permanecem distantes da realidade prevista nas políticas7.   

 Em paralelo à institucionalização formal do processo de ambientalização, acreditamos 

que a sua inserção nos espaços não formais, que incluiriam aqueles que estimulam o encontro 

e a convivencialidade dentro e fora das instituições (passando das salas de aulas, das cantinas, 

dos banheiros e dos locais de festas às moradias dos discentes) também contribuiria com a 

construção da cultura de sustentabilidade nas instituições (SORRENTINO; BIASOLI, 2014).  

 Ainda são muitos os desafios relacionados à ambientalização curricular dos espaços 

educadores, pois a interiorização prevista requer mudanças culturais que ultrapassam a 

intencionalidade. Um caminho possível para a superação destes desafios deveria incluir 

vontade política e compromisso por parte de educadores, de instituições e de toda a 

comunidade.  
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DOMINAÇÃO DA NATUREZA E CRISE ECOLÓGICA:  

UMA (RE)INVENÇÃO DO HOMEM(?) 
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Resumo 
O título do ensaio sobre o qual nos propomos discorrer aponta o caminho que queremos trilhar neste percurso. 
Assumidamente, há uma dupla conotação de sentidos, quando anunciamos como problemática primeva a 
tratativa de uma “crise ecológica”. Nosso objetivo é demonstrar, dentro de uma reflexão, eminentemente teórica, 
que o que chamamos “crise ecológica” deriva tanto de invenções do homem, no sentido de suas criações e 
descobertas técnico-científicas, quanto de uma reinvenção da racionalidade e daquilo que anteriormente teria 
sido o homem e seus modos de vida, ou seja, é a invenção de um novo homem, do mesmo modo reinventado. 
Seguiremos com a proposição de que esta (re)invenção foi idealizada pelo surgimento da filosofia e ciência 
modernas, e neste ponto daremos ênfase ao pensamento de Francis Bacon (1561-1626), sobretudo em sua obra 
Novum Organum: ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. Quando nos utilizamos de 
um “re” (entre parênteses, no título), apresentamos a ideia de um ser que é, ao mesmo tempo, inventado-
reinventado; por isto há uma conotação de possível saída dessa “crise ecológica”, a partir de outra reinvenção 
desse mesmo ser. Destarte, a interrogação ao final do título demonstra nossa incerteza consciente sobre esta 
possibilidade. Afirmamos, portanto, que o modelo de desenvolvimento social, científico, filosófico, cultural, 
racional, político, etc., a partir do século XVII, nos primórdios da instauração da Idade Moderna, foi a nascente 
do que temos hoje como “crise ecológica”. 
 
Palavras-chave: Francis Bacon. Ética. Epistemologia. Crise ecológica. 
 

Introdução 

A reflexão que queremos propor vai ao encontro de uma discussão filosófica que 

oferece elementos para a compreensão do que é, hoje, em nossa concepção, a relação entre 

seres humanos e Natureza. Partimos da afirmação, social e cientificamente legitimada, de que 

vivemos uma crise ecológica, resultado do processo de tecnologização e desenvolvimento 

científico industrial da sociedade, aliados ao modo de produção capitalista. Assim, 

defenderemos a hipótese de que chegamos a tal cenário, entre outros, pela via da ciência e 

filosofia modernas que, na sua incansável busca por verdades e certezas absolutas, 

desenvolveram métodos científicos para a dominação dos saberes e, por consequência, da 

Natureza. Esses fatores, entre outros, inauguraram um novo tempo: a modernidade. 

Antecipadamente, no resumo, já anunciamos a prerrogativa de ênfase no pensamento 

e nas proposições do pensador britânico Francis Bacon (1561-1626), clássico do pensamento 

                                                 
1 Doutorando em Educação Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - Universidade 
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Rio Grande. Doutor em Educação pela UFRGS; hcalloni@mikrus.com.br  
3 Mestre em Educação Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - Universidade 
Federal do Rio Grande; podewils.t@gmail.com  
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moderno e um dos precursores do conhecido empirismo britânico. Este recorte faz-se 

necessário, dada a amplitude do que significa a modernidade enquanto objeto de investigação 

e, por isto mesmo, atemo-nos na obra “Novum Organum: ou verdadeiras indicações acerca da 

interpretação da natureza”, publicada originalmente em 1620. Nosso objetivo é compreender, 

a partir de um revisitar o passado, as influências éticas e epistemológicas dessa obra nesta 

contemporaneidade e sua possível contribuição na compreensão do que significa a relação 

homem-Natureza diante da crise ecológica. Para tanto, defenderemos a tese de que o ser 

humano do presente, século XXI, é resultado de uma (re)invenção feita pela modernidade, o 

que legou ao destino comum da humanidade vivenciar a crise ecológica. A justificativa pela 

escolha da obra, com a qual dialogaremos, é pautada no argumento de que há, no Novum 

Organum, elementos que apontam a busca pela “novo” em nome da superação dos 

antecedentes históricos do saber e do modo de ser dos humanos. Este fator é primordial para o 

entrelaçamento dos nossos campos indissociáveis de análise num movimento de 

retroalimentação que envolve a ética e a epistemologia modernas.  

A ética no Novum Organum é caracterizada por uma proposta de valores que se 

encerram na negligente ruptura da relação entre seres humanos e Natureza, pois há uma 

proposta de dominação desta última que promove a separação daquilo que, necessariamente, 

deveria ser unido.  Deste modo, defenderemos a ideia de que, se nossos modos de ser e estar 

no mundo fossem o avesso do que afirmam os parâmetros éticos e epistemológicos 

originários da modernidade, talvez, não vivenciaríamos uma crise ecológica nas proporções 

da que temos hoje. 

As contribuições epistemológicas do Novum Organum são tão influentes quanto seus 

princípios e legados éticos. Na busca pela superação do que julgava “falsas opiniões”, Bacon 

propaga um método para a dominação da Natureza. A obra, à qual nos referimos, é uma 

oposição aos saberes que antecedem o movimento filosófico e científico modernos, e passa a 

tratar a Natureza como algo mecânico, passível de dominação pela via de uma nova ciência. 

 

A dimensão epistêmica da (re)invenção do homem 

Os descobrimentos até agora feitos de tal modo são que, quase só se apóiam em 
noções vulgares. Para que se penetre nos estratos mais profundos e distantes da 
natureza, é necessário que tanto as noções quanto os axiomas sejam abstraídos das 
coisas por um método mais adequado e seguro, e que o trabalho do intelecto se torne 
melhor e mais correto (Bacon, 1973, p. 22, Aforismo XVIII). 

 

O primado da teoria baconiana deu-se num ambiente, onde os princípios da teonomia 

medieval do Ocidente flutuavam com dificuldade e sob o risco certeiro do naufrágio. Destarte, 
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o ponto inaugural no Novum Organum fora a crença no desenvolvimento e no progresso da 

sociedade pelos ditames empíricos e analíticos de uma nova ciência. “Em suma”, disse Bacon 

(1972, p. 55, Aforismo LXXXI), “se ninguém até agora fixou de forma justa o fim da ciência, 

não é para causar espanto que tudo que se subordine a esse fim desemboque em uma 

aberração”. 

Essa atmosfera epistêmica foi fruto do processo de esvaziamento da racionalidade 

teocêntrica que, dando lugar ao vigor e às promessas do antropocentrismo, punha os seres 

humanos a pensarem sobre si e a elaborarem respostas aos fenômenos até então misticamente 

explicados pela fé. Isso ocorreu porque a ideia de um Deus, que antes tudo explicava, 

conhecia e regulava, por Sua natureza e totalidade Onipresente, Onipotente e Onisciente, fora 

fragilizada. Assim, na época de Francis Bacon e dos primórdios da ainda tímida modernidade 

cientificista, os homens precisavam de técnicas e métodos que fossem capazes de provar, 

racionalmente, com explicações sobre causas e efeitos, os fenômenos da Natureza e da própria 

vida social.  

Daqui partimos com a dupla mudança, ética e epistemológica, e com a (re)invenção 

do homem. A ruptura com o saber que precede a ciência moderna ofereceu novos rumos para 

o conhecimento, bem como foram precursores de uma nova postura ética na convivência entre 

humanos e em suas relações com a Natureza. Assim, se o saber filosófico dos gregos na 

antiguidade clássica “sobreviveu”, de certa forma aliado aos saberes teocêntricos da Idade 

Média, essa aliança perde espaço quando da revolução científica operada pela ciência 

emergente na modernidade. Nisso não atribuímos responsabilidade única ao Novum 

Organum, visto que a mudança paradigmática entre medievo e modernidade foi resultado de 

um amplo movimento da comunidade científica e filosófica da época. Mas, em suma, 

afirmamos que o movimento ético e epistemológico que surge com a Idade Moderna, e seus 

modos de ver, pensar e estar no mundo, são resultados de uma ampla gama de interpretações 

cientificas e filosóficas de horizonte comum: o ser humano como centro do mundo, 

responsável pelo saber de si e do universo que o cerca.  

Portanto, do mesmo modo como fizeram outros pensadores, precursores da 

modernidade científica, Bacon deu ênfase a um método que mediaria os homens em seus 

processos de alcance das verdades. Seu caminho intenta percorrer a trilha correta para que 

seja mantida a pureza do intelecto e não ocorra o infortúnio do erro.  

Sobre a filosofia que o precede, Bacon enfatizou três modelos: i) sofística; ii) 

empírica; iii) supersticiosa. Para tais buscou uma superação, característica que acentua a 

negação e a desvalorização para com as tradições filosóficas advindas da Idade Antiga e da 

155

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



 

Idade Média. E aqui encontramos um dos requisitos para a (re)invenção do homem moderno, 

o apagar do passado e o esquecer a tradição para a instauração de uma nova racionalidade 

ordenadora do mundo. 

É importante resgatarmos o sentido daquilo que vimos chamando “tradição”. Se 

Bacon viu a tradição como herança negativa ao avanço dos saberes, o filósofo alemão Hans-

Georg Gadamer (1900-2002) tem postura incongruente a tal sugestão, e é esta a ideia de 

tradição que defendemos. A tradição, diante do que sugere Gadamer (2005), está vinculada ao 

nosso modo de vida e estabelecida de forma natural ao nosso ser, isto é, não há como 

escaparmos da tradição. Para Gadamer (2005, p. 372), o ser, histórico e finito, pode 

estabelecer novas formas de saber e de viver, mas isso não garante total discernimento e 

ruptura com a tradição: “É isso, precisamente, que denominamos tradição: ter validade sem 

precisar de fundamentação”. Ou seja, temos e queremos assegurar o impacto salutar da 

existência de um horizonte histórico a ser considerado, diferente do que conseguiu promover, 

com sua teoria, Francis Bacon. Além disto, podemos acrescentar a afirmação de que 

aproximar o pensamento moderno com o pensamento grego é, para todos nós, para toda a 

cultura ocidental, uma espécie de encontro conosco mesmos (GADAMER, 2000; 

GADAMER, 2001). 

Vejamos, agora, as críticas baconianas sobre os três modelos filosóficos que o 

precederam: 

i) Ao primeiro modelo, da sofística, Bacon atrelou o nome de Aristóteles, entre outros, 

e chamou, igualmente, esse sistema filosófico de escola racional. Sua crítica remete 

ao argumento de que os filósofos (que chamou sofistas) ou se propunham “muito a 

partir de pouco ou pouco a partir de muito” (BACON, 1973, p. 37, Aforismo LXII). 

Salientou que as estruturas para as afirmações filosóficas no modelo sofístico 

estiveram assentadas numa base estreita, com insuficientes e indesejáveis números de 

dados, e com experimentos que não ultrapassaram a vulgaridade. Sobre Aristóteles, 

na concepção baconiana, repousa a dúvida exposta em palavras, nada além de 

respostas elaboradas que são negligentes com o mais íntimo daquilo presente na 

verdade das coisas. 

ii) Na sequência da exposição, Bacon caracterizou a escola empírica. Nesse segundo 

caso, utilizou adjetivos como “monstruoso”, “obscuro” e “disforme”, sobre as teorias 

elaboradas nessa filosofia empírica e, igualmente, sobre seu campo de investigação e 

conhecimento produzido. Para Bacon (1973, p. 39, Aforismo LXIV), quem pratica 

esse modelo epistêmico contamina sua imaginação e, por isso, tem por certos 
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(embora “errados”) os saberes construídos nesse coletivo: “mas aos demais [a escola 

empírica] apresenta-se como indigna de crédito e vazia”. 

iii) Mais adiante, Bacon proclama que a união entre as escolas sofística e empírica seria 

um “grande perigo [...], e contra ele nos devemos acautelar desde já”. Com isso, o 

pensador britânico refere-se ao terceiro modelo, o supersticioso, visto a apropriação 

que fez o pensamento medieval sobre alguns dos saberes da Idade Antiga. Sua crítica 

permanece com foco no fato dessa última, filosofia antiga, a sofística ou racional, ter 

sido abarcada pelo que chamou filosofia empírica, dando origem à escolástica, 

representada, entre outros, por Santo Agostinho (354-430) e São Tomás de Aquino 

(1225-1274). Essa união teria causado a “corrupção da filosofia, advinda da 

superstição e da mescla com a teologia” (BACON, 1973, p. 39, Aforismo LXV).  

Diante dessa exposição, está assinalado o posicionamento negativo de Bacon frente à 

tradição filosófica, explícito em suas proposições epistemológicas contra os mitos, as 

superstições e as explicações dadas pela fé e o saber teológico. As filosofias e escolas 

filosóficas do passado são, no Novum Organum, ausência de sobriedade e impedimento ao 

avanço da ciência para o bem-estar do homem.  

 

A Natureza dominada no Novum Organum 

 
Todo estudioso da natureza deve ter por suspeito o que o intelecto capta e retém com 
predileção. Em vista disso, muito grande deve ser a precaução para que o intelecto 
se mantenha íntegro e puro (BACON, 1973, p. 34, Aforismo LVIII). 
 
A verdadeira e legítima meta das ciências é a de dotar a vida humana de novos 
inventos e recursos (BACON, 1973, p. 55, Aforismo LXXXI). 

 

Os alcances da ciência e da filosofia de Bacon sempre estiveram claros, e o Novum 

Organum lobrigava sua verdadeira intenção: superar o silogismo aristotélico, o Organom de 

Aristóteles. Bacon desqualifica o conhecimento antigo ao ponto de compará-lo às opiniões de 

uma criança. Segundo ele, a sabedoria grega é apenas farta em palavras, mas sem resultados 

práticos. Bacon diz não esperar nada, nenhuma certeza, quando nos utilizamos do 

conhecimento antigo para obtenção da “verdade” e do saber que julgava “verdadeiro” sobre 

os fenômenos. E reduz com demérito a postura investigativa dos gregos, dizendo que eles 

“estão sempre prontos para tagarelar” (BACON, 1973, p. 46, Aforismo LXXI). 

Nos escritos de Bacon há uma proposta de cultivo e de descoberta da ciência, 

apresentada pelo viés de dois métodos: o primeiro, “antecipação da mente”; e o segundo, 

“interpretação da natureza”. Tais caminhos seriam fonte de geração e propagação de 
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doutrinas e essas doutrinas levariam a sociedade – os homens, nas palavras de Bacon – a 

dividir-se em dois grupos. Essa divisão, segundo o autor, apresenta-se num sentido 

complementar, e não num sentido de separação e inimizade entre grupos.  

O primeiro grupo seria formado por aqueles responsáveis pelo cultivo da ciência, e 

Bacon (1973, p. 14) esclarece aos que optarem por esse caminho: “seja por impaciência, por 

injunções da vida civil, seja pela insegurança de suas mentes em compreender e abarcar a 

outra via [...], a eles auguramos sejam bem sucedidos”. Em seguida, Bacon deixa explícito 

que alguns não teriam “capacidade” para seguir o segundo caminho, e esses seriam a maioria. 

O segundo grupo, então, constituído por uma minoria, estaria ligado ao domínio da Natureza; 

seriam os mais interessados e mais animados, os que estariam em busca da vitória sobre a 

Natureza e de novas descobertas pelo caminho de uma nova ciência: “esses, como verdadeiros 

filhos da ciência, que se juntem a nós, para, deixando para trás os vestíbulos das ciências, por 

tantos palmilhados sem resultado, penetrarmos em seus recônditos domínios” (BACON, 

1973, p. 14).  

A partir dessas considerações, seriam os membros do primeiro grupo que, a partir das 

atividades realizadas pelo segundo grupo, atuariam como vetores de tais resultados 

alcançados no que condiz ao domínio da Natureza. Paradoxalmente, Bacon afirma que o 

“saber verdadeiro” e a “capacidade” de alcançá-lo não está disponível a todos, cindindo a 

potência intelectual do saber humano pelo exercício investigativo, ou seja, por mais que todos 

os homens estejam empenhados em alcançar o conhecimento e a “verdade” contida nos 

fenômenos, apenas uma minoria é capaz de tal atividade.  

Bacon anunciou que a separação da sociedade em dois grupos seria complementar, 

mas o que vimos é a negação do conhecimento a determinada parcela da sociedade, 

representada pelos “homens da ciência”. Os membros do primeiro grupo não são os guardiões 

do “saber verdadeiro”, não são os privilegiados, não são os que “nasceram para saber”: o 

primeiro grupo, “antecipação da mente”, é formado pelos propagadores das doutrinas e das 

descobertas feitas pelo segundo grupo, “interpretação da natureza”. Queremos, com isto, 

enfatizar a dimensão “classista” das proposições baconianas, os ideais de poder e dominação 

de uma classe sobre outra que, em si, apontam os interesses primários primados na dominação 

da Natureza: o favorecimento de uns em detrimento de outros. 

No Aforismo XXX, Bacon (1973, p. 25) afirma que “não se lograria grande progresso 

nas ciências” através das “antecipações da mente”, “porque os erros radicais perpetrados na 

mente [...] não se curariam nem pela excelência das operações nem pelos remédios 

subseqüentes”, ou seja, se o grupo da “interpretação da natureza”, que detém o método de 
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alcance à “verdade”, não trabalha e depois transfere o conhecimento “verdadeiro” ao outro 

grupo, não há o avanço da ciência e da dominação da Natureza. As antecipações são o método 

corrente, diz Bacon. Por isto, afirmamos que, nesse ideal da ciência baconiana, há necessidade 

de distinção grupal, para que um grupo imponha a “verdade” ao outro grupo e o senso comum 

seja transformado pelos saberes manipulados da ciência.  Eis que cai por terra qualquer falsa 

ideia de neutralidade axiológica do cientista, pesquisador, etc., pois vimos, aqui, as 

intencionalidades das proposições de Bacon. 

A dominação da Natureza será dada pela via do novo modo cientificista de pensar, 

pois até então “o fim e a meta da ciência foram mal postos pelos homens” (BACON, 1972, p. 

55, Aforismo LXXXII). É que um fenômeno real e verdadeiro, segundo sugeriu Bacon, deve 

ser alcançado por um método mais seguro: somente assim seria factível a possessão da 

Natureza.  

 

A atualidade ética e epistemológica do Novum organum 

 
[...] Francis Bacon inaugura, no século XVII, aquela que seria uma das 
características presentes em todo o projeto moderno: a ausência de historicidade e a 
atividade humana colocada na perspectiva de um presente puro, liberto da tradição, 
considerada nefasta pela ciência (GRÜN, 2007, p. 29). 
 
Bacon promoveu uma concepção utilitária de ciência na qual a natureza é 
considerada apenas quanto ao seu valor de uso (GRÜN, 2009 p. 71). 

 

Com este breve texto, não temos a pretensão de encerrar esta discussão; pelo 

contrário, queremos afirmar a importância das discussões epistemológicas que tratem direta 

ou indiretamente das questões ambientais. No caso específico do Novum Organum, temos a 

impressão de que o legado ético e epistemológico da obra é a noção única de que o ser 

humano é “dono do mundo”. A partir da concepção baconiana de sociedade, o homem 

moderno fez com que a ciência se aplicasse à indústria e que o saber se aplicasse à prática. 

Esse é o modo pelo qual ainda se dão as relações entre homem e Natureza: o ser humano 

ocupa posições de dominador e explorador, onde é impossível a manutenção do respeito e do 

sentimento de dependência como relação ética. 

Sobre o esquecimento da tradição e dos pressupostos epistemológicos – da crença de 

que os caminhos trilhados pelos filósofos e pela ciência antiga não ofereceram aos homens 

um domínio sobre a Natureza – Bacon acredita que só a partir do momento em que nos 

libertássemos do passado, teríamos poder sobre a Natureza. Grün (2007, p. 38) afirma que 

isso anula a possibilidade de colocarmos a questão ambiental em uma perspectiva histórica, o 
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que promove uma “presentificação do pensamento”. 

Tratar o presente numa perspectiva desvinculada da histórica também é uma 

“invenção” da modernidade e, como vimos, é presença constante nos textos de Bacon. Sendo 

assim, a presentificação não só nega o passado como coloca em risco o futuro, pois o 

presente, o hoje, está acima de tudo, e o passado já não serve para nada. A partir da negação 

de dependência que há entre homem e Natureza, o ser humano só se sente incluído na 

Natureza quando em posição de dominador. Seria, então, a presentificação uma das causas da 

crise ecológica? 

Sim, a ideia do presenteísmo, do hoje, do imediatismo, compromete a saída dessa 

crise ecológica que vivenciamos. Quando não há historicização, as esferas que condicionam o 

social, como a economia, a política e a cultura, por exemplo, são esquecidas. E é esse 

esquecimento que estimula uma visão mecânica de Natureza. A tendência mecânica é fruto da 

ética, e do legado epistêmico e antropocêntrico, que nega o caráter vivo e orgânico da 

Natureza. As acusações de Bacon ao pensamento aristotélico suplantaram a lógica da 

interdependência que um dia houve na relação homem-Natureza, pois a discussão proposta 

pelo filósofo se dá em nome do fortalecimento de uma ciência para o hoje e para o futuro, 

para o avanço da dominação da Natureza num horizonte que é ecologicamente insustentável. 

Se hoje temos uma Natureza mecânica, é graças à negação da tradição que esquece, 

por si mesma, a dimensão ética dos processos que ligam humanidade e Natureza: deveríamos, 

então, “promover uma reintegração dos humanos ao seio dessa natureza” (GRÜN, 2009, p. 

71). Há a possibilidade de estabelecermos uma discussão que busque um retorno ao orgânico 

em contraposição ao mecânico, pois Bacon estabeleceu uma espécie de fisiatria com a 

Natureza, ou seja, só com a instauração de novos saberes e de um outro modo de relação com 

a Natureza, a ciência seria capaz de avançar e beneficiar sem limites a vida humana. Isso 

resultou numa restauração nos domínios dos saberes para o fim do conhecimento vultoso. 

Essa aliança ética e epistemológica ratificou o domínio da nova ciência sobre a Natureza. 

Como palavras finais, não atribuímos o problema emergente da crise ambiental 

contemporânea, unicamente, a Francis Bacon, como já mencionado. Esta afirmação 

descaracterizaria toda a complexidade de tal problemática, dando-lhe ares reducionistas. Mas, 

o conteúdo apresentado pela proposta de domínio da Natureza, tendo por método o 

empirismo, agrupado às severas negações quanto à validade da tradição, nos permite ver no 

pensamento baconiano o impulso para o rudimento dos alcances sobre a dominação da 

Natureza e o caminho que nos trouxe à crise ecológica. 

O mundo e a Natureza, segundo o projeto baconiano, não passam de estruturas 
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mecânicas que devem impulsionar o avanço da ciência, enquanto aplicação prática, sempre 

em benefício do homem e do progresso tecnológico a qualquer custo. 
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O CINEMA DE ANIMAÇÃO COMO PEDAGOGIA CULTURAL: O QUE NOS É 

ENSINADO SOBRE A RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA? 
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Resumo 
O artigo analisa as representações de homem e de natureza que circulam nos filmes da série Madagascar – 

filmes de animação gráfica veiculados no cinema brasileiro produzidos nos anos de 2005, 2008 e 2012 pela 
DreamWorks Animation. Tem como objetivo discutir o modo como são produzidas certas verdades acerca da 
relação homem-natureza e a forma como as mesmas instituem determinados modos de ser sujeito na 
contemporaneidade. As ferramentas teórico-metodológicas utilizadas são provenientes da vertente pós-
estruturalista dos Estudos Culturais. Os resultados obtidos indicam que este produtivo artefato da cultura reforça 
o papel central ocupado pelo homem na relação que estabelece com a natureza, reatualizando o ideal moderno 
antropocêntrico.  
 
Palavras-chave: Homem-Natureza. Representações. Pedagogia Cultural.  
 
 
Introdução 

Discussões sobre educação ambiental, natureza e meio ambiente vêm tomando corpo 

nas últimas décadas. A crise ambiental que se instala no planeta é forte motivadora de 

intensas pesquisas no campo científico, assim como tema frequente em outras instâncias 

sociais. Interpeladas por tais discussões, traçamos como objetivo de pesquisa discutir as 

representações de homem e de natureza produzida pela mídia cinematográfica da última 

década.  

Neste texto, porém, optamos por limitarmo-nos a um recorte do material empírico 

pesquisado e dedicarmo-nos às análises de alguns excertos extraídos dos filmes de animação 

gráfica Madagascar (2005), Madagascar 2: A Grande Escapada (2008) e Madagascar 3: Os 

Procurados (2012). Trata-se da história de um grupo de animais que escapam do Zoológico 

no Central Park (EUA) e, mesmo sem desejarem, acabam na África (primeiro filme). Na 

sequência (segundo e terceiro filmes) tentam retornar ao zoológico, mas, finalmente ao 

conseguirem chegar em Nova Iorque, descobrem que não desejam mais ali viver.  

 Nesta tarefa assumimos como referencial teórico o campo dos Estudos Culturais na 

vertente pós-estruturalista. Na análise empreendida aqui, interessou-nos dar visibilidade às 
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representações de homem e de natureza uma vez que estas, de alguma forma, passam a 

corroborar determinadas verdades que interpelam os sujeitos na contemporaneidade. 

 

A mídia cinematográfica como pedagogia cultural  

Para a perspectiva dos Estudos Culturais, a produção cinematográfica é um artefato 

cultural. Segundo Silva (1999), as mídias, ao apresentarem suas mensagens, articulam 

informação e entretenimento e, nesse processo, nos ensinam verdades, modos de ser e de 

viver, produzindo identidades e subjetividades. Esta possibilidade de ensinar formas de vida é 

o que os autores do campo dos Estudos Culturais vão denominar de pedagogia cultural e tais 

veículos ou instrumentos, de artefatos culturais.  

Esse posicionamento teórico pressupõe o entendimento de que a cultura está imbricada 

na produção de diversos significados compartilhados por grupos sociais. Implica admitir 

ainda que “a representação participa da constituição das coisas, não sendo vista como um 

mero reflexo dos eventos que se processam no mundo” (WORTMANN, 2001, p.156).  

Desta forma, nesse trabalho, tratamos a mídia como uma grande propagadora de 

significados, fabricando modos de vida e constituindo sentidos que nos atravessam e 

participam no processo de produção cultural. Encontramos nos filmes de cinema estratégias 

de fazer com que quem os assiste, sinta-se identificado com os personagens, com o enredo, 

com as imagens, com as falas. Essa identificação permite que passemos a nos utilizar daquilo 

que consumimos, influenciando na produção de conceitos na vida cotidiana de cada um. De 

acordo com Wortmann, 
[...] é em função disso, que ganha importância discutir como meios de 
expressão/produção cultural, tais como a televisão, o cinema e a literatura (um tipo 
de produção que de certa forma nos poderia conectar a outros tipos de sociedade) 
valem-se dos muitos e diferenciados discursos que circulam em tais sociedades, 
instituindo múltiplas representações que passam a marcar os sujeitos e as suas visões 
de mundo (2004, p. 152).  

Buscamos, assim, analisar o cinema como parte de uma rede de artefatos que trazem 

consigo muitas representações sobre assuntos que permeiam a vida cotidiana dos espectadores 

ensinando-nos lições para além dos muros da educação escolarizada, podendo, por tal razão, 

ser considerado uma pedagogia cultural.  

 

Exercício de análise: ferramentas teórico-metodológicas em ação   

Neste trabalho dedicamo-nos a analisar as representações de homem e de natureza 

presentes na sequência cinematográfica Madagascar. Para tanto, apropriamo-nos do material 

empírico, mapeando nos filmes os excertos que remetessem ao nosso objetivo. Seguindo os 
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ensinamentos de Michel Foucault (2010), o que nos interessa aqui é manter as análises no 

nível do dito, ou seja, não há a intensão de buscar sentidos ocultos nas narrativas, o que nos 

importa é o que de fato foi falado, narrado e/ou aquilo que, embora não verbalizado, é dito por 

meio de imagens, neste caso, por meio das cenas em que as tramas se desenvolvem. A esse 

respeito, Foucault destaca que ainda que os discursos sejam feitos de signos, eles não os 

utilizam apenas para designar coisas. Eles, os discursos, fazem mais que isso. “[...] É esse 

mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse „mais‟ que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever” (2010, p. 55).  

Examinando o material empírico, notamos que nos três filmes fica evidente a 

naturalização da vida contemporânea no meio urbano. Inicialmente, em Madagascar – filme 

que origina a série –, os personagens aparecem completamente acostumados com as 

tecnologias e satisfeitos com a rotina da cidade. A natureza é representada nas primeiras cenas 

do filme como um lugar marcado por características negativas, como a falta de higiene e a 

ausência de alimentos – como se alimento fosse sinônimo de comida industrializada, por 

exemplo. Mas diante de uma representação tão negativa da natureza, somos surpreendidos 

com o seguinte diálogo entre os personagens:  
Zebra Marty: - O que vocês estão fazendo?  
Pinguins: - Cavando até a Antártida. Já viu algum pinguim correndo solto 
em Nova Iorque? É claro que não. Isso não é natural. Nosso lugar não é aqui. 
Isso é uma conspiração totalmente pancada. Nós estamos indo pro espaço 
aberto da Antártida, pra natureza. Isso é que é vida!  
Zebra Marty: - Pra natureza? Será que dá pra ir lá? Parece o máximo! 
(MADAGASCAR, 2005). 

 
Na sequência, enquanto os amigos comemoram o 10º aniversário da zebra Marty, 

vemos o hipopótamo  fêmea Glória e o leão Alex o questionarem quanto ao pedido que fez ao 

soprar as velas do bolo: 
Marty: - Eu queria poder ir pra natureza! 
Alex: - Pra natureza? Você tá maluco? Essa é a pior ideia que eu já ouvi!  
Melman: - É anti-higiênico. 
Marty: - Qual é? Imagina poder voltar pra selva, de volta para as raízes, ar 
fresco, espaço aberto. 
Alex: - Isso aqui não tem na natureza (bife). Isso é um tipo de comida 
altamente refinada que você não encontra na natureza. (MADAGASCAR, 
2005) 

Com se pode notar abaixo, nas figuras 1 e 2, os animais ficam espantados com o 

desejo do amigo Marty. Adaptados ao meio urbano, eles parecem não entender as razões que 

o levaram desejar voltar à natureza. No entanto, apesar de não estarem de acordo com a ideia 

de Marty, os animais acabam se envolvendo em uma aventura que os leva acidentalmente 

para a ilha de Madagascar.  
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      Fig.1 Ir para natureza? (Madagascar 1, 2005)                     Fig.2: Ir para a natureza? (Madagascar 1, 2005) 
  

Em outro excerto, que também nos chamou a atenção, temos o reforço dessa 

representação: o homem não é bem-vindo na natureza, pois tem contribuindo para sua 

transformação, até mesmo sua destruição. Isso fica evidente quando, após chegarem à ilha, os 

animais do zoológico perguntam aos habitantes do lugar se lá existem homens, na expectativa 

de que assim pudessem ser ajudados. O que é se de esperar, afinal, quando no filme 

Madagascar 1 (2005) os animais ainda viviam no zoológico, o que se via eram homens lhes 

alimentando, cuidando da saúde, os aplaudindo durante as visitas. Em seguida à tal pergunta, 

as lêmures nativas da ilha de Madagascar apontam para um esqueleto pendurado em uma 

árvore. Nessa sequência de cenas, seguem as seguintes falas:  

Leão Alex: - Vocês não têm uns vivos? [referindo-se aos homens]  
Lêmure: - Não, só mortos. Também, se tivesse muito homem vivo por aqui 
esse lugar não iria se chamar natureza, não é não? (MADAGASCAR 1, 
2005). 
 

O diálogo entre estes personagens evidencia a coexistência de duas representações 

diferentes, e aparentemente antagônicas, a respeito da presença do homem: para o leão e seus 

companheiros (já aculturados) seria uma possibilidade de resolver seus problemas; para a 

lêmure habitante da ilha (ainda não aculturada), uma ameaça. A expressão da lêmure 

transmite a ideia de que homem e natureza não podem coexistir: onde há um, não pode haver 

o outro. A esse respeito, o que desejamos sublinhar, é o papel de destaque designado ao 

homem na relação com a natureza.  Ao problematizar um dos aspectos que marcam os tempos 

modernos, Marise Basso Amaral destaca, entre outros, a posição ocupada pelo homem como 

centro do mundo. A autora afirma: 
[...] o olhar hegemônico sobre a natureza, construído através das representações 
hegemônicas dominantes de natureza que habitam os livros de história e contos, os 
livros didáticos, as revistas científicas e os meios de comunicação de massa 
continuam a constituir uma identidade social que vê na natureza o diferente, o 
oposto da cultura (2004, p. 146). 
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Tratando ainda desse antagonismo entre o humano e o natural, vemos que os animais 

nascidos em cativeiro ou que já tiveram contato exagerado com os humanos, perdem aos 

poucos seus instintos de sobrevivência, deixando assim sua animalidade de lado e adquirindo 

características do convívio humano. Exemplo disso vemos no filme Madagascar (2005), onde 

o leão Alex sente a necessidade de se alimentar e entra em um conflito existencial por não 

querer caçar, já que a maior presa que ele tem à vista é a zebra Marty, seu melhor amigo. O 

leão aparece representado, então, ao tentar obter alimento, com a juba crespa e desgrenhada, 

unhas afiadas, locomovendo-se com as quatro patas. Bem diferente do que vemos ao longo do 

restante do filme, onde ele tem suas feições mais próximas de um humano. Ao fim desse 

episódio, os pinguins encontram uma solução: oferecer ao Alex peixe cru - como se peixe não 

fosse também um animal.  

No filme Madagascar 2 (2008), após uma tentativa frustrada de retornar ao zoológico 

de Nova Iorque, ao animais encontram-se mais uma vez em um ambiente que não é o urbano. 

O avião tripulado por eles acaba caindo em uma reserva na África. E então vemos a zebra 

afirmar aos demais animais que a acompanham (fig. 3), enquanto observam à distância a 

reserva ambiental que encontram na África: “Isso é que é vida!”; De volta para as raízes, ar 

fresco!” (MADAGASCAR 2, 2008). 

 

 
Fig. 3: O nosso pedaço ancestral! (MADAGASCAR 2, 2008) 

 
 No entanto ao entrar na reserva, eles se deparam com sentimentos controversos: ao 

mesmo tempo estão em um ambiente que não é o deles, já que consideravam o zoológico de 

Nova Iorque a sua casa, mas convivem com a sensação de pertencimento aquele lugar. Nota-

se isso quando o leão Alex diz: “esse é o meu pedaço ancestral!”.  

É nesse filme também que Alex toma conhecimento da sua história. Ele foi capturado 

ainda bebê, retirado da reserva e levado ao zoo de Nova Iorque. Encontram nesse novo 

ambiente também, algumas adversidades naturais, como a seca, por exemplo. E precisam 
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enfrentar os humanos, que desta vez não estão prestando serviço aos animais, antes pelo 

contrário, encontram-se perdidos também na reserva e, com medo de não sobreviverem, 

passam a se valer de suas habilidades para dominar a natureza e os animais.  Nesse momento, 

destaca-se uma cena emblemática no filme quando os humanos, perdidos na selva se reúnem 

ao pé de uma fogueira sob a liderança de uma mulher idosa que lhes acalma, dizendo: “Podem 

deixar a natureza se aproveitar de vocês ou se aproveitar da natureza... Se a gente venceu lá 

(cidade de Nova Iorque), podemos vencer aqui também” (MADAGASCAR 2, 2008). 

Precisamos destacar que, aquilo que dizemos sobre a natureza não é a natureza em si, 

e sim estereótipos da natureza dadas a partir de nossas experiências, de nossa cultura, daquilo 

que tomamos por verdade em um determinado momento histórico e não noutro. Para os 

animais vindos do zoológico, atravessados por diversos aspectos da cultura nova-iorquina – 

marcadas pelas cenas de massagem vivida pelo hipopótamo fêmea Glória e pelo suculento 

bife servido como refeição ao leão Alex, por exemplo – a natureza é representada pelo perigo 

representado pelas inúmeras adversidades, supostamente mais comuns na natureza e que não 

era presenciadas por eles no zoológico. Em contrapartida temos as narrativas da lêmure 

habitante da ilha de Madagascar, assim como dos pinguins – que incitam a zebra Marty a 

fugir do zoológico, dando início à história – as quais apontam a natureza como um “espaço 

aberto” (MADAGASCAR, 2005), lugar de liberdade, espaço ancestral.  

No filme Madagascar 3 (2012), os animais ainda estão marcados por sentimentos 

nostálgicos, representados pela saudade que têm da vida no zoológico e por isso mais uma vez 

começam uma aventura para tentar chegar em Nova Iorque. Após inúmeras tentativas de fuga, 

pegam carona em um vagão de trem, onde iniciam uma história de revitalização do circo já 

falido. Constroem relações de amizade com os outros animais circenses e com muita 

determinação e uma boa dose de imaginação eles finalmente tornam o circo um sucesso e 

conseguem retornar ao zoológico. Porém, ao final da aventura, ao retornarem ao Zoológico, 

os animais parecem desapontados (fig. 4).  
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Fig. 4: Nova Iorque é o nosso lar? (Madagascar, 2012) 

Se deparam com a pintura na parede do zoo e veem que não se assemelha com a 

natureza, como eles inicialmente imaginavam. Demonstram, nesse momento, um sentimento 

de tristeza e de arrependimento em terem feito toda essa empreitada para o retorno ao zoo e, 

por fim, constatam que o zoológico não pode mais ser considerado a  sua casa. Dessa vez, ao 

contrário do que ocorrera no primeiro filme – MADAGASCAR, 2005 –, a representação mais 

forte é de que a natureza seja mesmo o lar desses animais (aculturados).  O retorno, tão 

desejado, ao meio urbano, não faz mais sentido. Principalmente porque, como nos ensina esse 

conjunto de filmes, nos acostumamos com o espaço urbano, mas nossa “essência” se encontra 

na Natureza.  

É preciso finalizar destacando que todas essas representações que construímos a 

respeito do homem e da natureza – assim como de outras coisas – são, segundo Foucault 

(2009), permeadas por relações de poder que mantém a sociedade em funcionamento. Tais 

relações são marcadas por aspectos dos campos político e econômico que criam verdades 

sobre o mundo, criam formas de ser, viver e estar no mundo.  Imerso no jogo das relações de 

poder, vemos acontecer o jogo das representações sobre a natureza e o homem em relação a 

ela.  Em relação a isso, Carvalho (2014, p.1) afirma que “assim se constrói a imagem de uma 

relação antagônica e excludente onde de um lado estaria a Natureza e do outro a Humanidade, 

a Cultura, as relações sociais”. Segundo a autora, os artefatos midiáticos evocam ideias de 

natureza, vida biológica, vida selvagem, flora e fauna. Em que 
Essa visão „naturalizada‟ tende a ver a natureza como um mundo de ordem 
biológica, essencialmente boa, pacificada, equilibrada, estável em suas interações 
ecossistêmicas, o qual segue vivendo como autônomo e independente da interação 
com o mundo cultural humano. Quando essa interação é focada, a presença humana 
amiúde aparece como problemática e nefasta para a natureza. (CARVALHO, 2008, 
p.35) [grifo da autora]. 
 

É preciso reiterar que as imagens de natureza não são como pretendem se apresentar, 

um retrato objetivo e neutro, um espelho do mundo natural, mas traduzem certa visão de 

natureza, uma visão naturalizada da natureza. 
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Considerações finais  

Os excertos anteriormente citados corroboram a ideia do homem como aquele que 

destrói, contamina, polui e ao mesmo tempo, de um homem que transforma, que salva, que 

faz uso da natureza ao seu favor. A despeito desse antagonismo, ambas as representações 

apontam para um centro: o homem, que em sua relação com a natureza dominada, ocupa a 

posição de dominador. Temos entendido que tais resultados possam ser pensados como uma 

(re) atualização do ideal moderno antropocêntrico. O que nos põem a pensar na produtividade 

desse artefato cultural, nas lições que reforça, nas discussões que podemos sugerir às nossas 

crianças em idade escolar que frequentemente ocupam a posição de alunos quando em contato 

com o cinema, em especial o cinema americano, que tão eficientemente tem se empenhado 

em aperfeiçoar seus recursos em direção ao “entretenimento” mundial.  
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O DISCURSO DE CRISE AMBIENTAL NA REVISTA VEJA: PROBLEMATIZANDO 
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Resumo 
Este trabalho é um recorte de Tese, que tem como proposta central analisar de que modo a revista Veja coloca 
em funcionamento e potencializa um dispositivo de Educação Ambiental no século XXI. Neste texto o recorte se 
situará num estudo de algumas reportagens que versam sobre a periculosidade e o medo tão propagados na 
revista Veja e que constituem um discurso de crise ambiental na atualidade. Em tais ditos há um chamado que 
nos faz crer que, caso não mudemos nossas atitudes com o meio ambiente, dificilmente teremos este mundo para 
viver ou pelo menos para viver de forma digna. Aqui, entende-se a mídia e, mais especificamente, a mídia 
impressa como um importante campo de produção de subjetividades, que interpela os sujeitos e vai constituindo 
suas formas de ser e viver no mundo contemporâneo. Quanto à questão metodológica, opera-se com a análise do 
discurso a partir dos estudos de Michel Foucault, fazendo uso de algumas ferramentas analíticas. Nesse trabalho 
provoca-se o leitor a olhar a Educação Ambiental atravessada por estratégias biopolíticas. 

Palavras-chave: Crise Ambiental. Mídia. Relações de Poder. 

 

Primeiros anúncios 

Neste texto fazemos um recorte de um trabalho de Tese que tem como propósito 

analisar de que modo a revista Veja coloca em funcionamento e potencializa um dispositivo 

de Educação Ambiental no século XXI. Vale destacar que tal pesquisa faz parte de uma 

investigação mais ampla que compõe o Projeto Observatório da Educação4. Nessa empreitada 

de pesquisa entendemos a mídia e, mais especificamente a mídia impressa como um 

importante campo de produção de subjetividades, que interpela os sujeitos e vai constituindo 

suas formas de ser e viver no mundo contemporâneo.  

Assistimos cotidianamente discursos vinculados a problemática ambiental que 

reverberam em nossas vidas e que colocam em evidência a questão da continuidade do futuro 

do planeta. Em diferentes momentos somos interpelados e ver e a viver a crise que acomete a 

todos. Dessa forma, o campo da Educação Ambiental vem tomando força e potência e se 

constituindo num campo de visibilidades, principalmente na mídia. Somos persuadidos a 
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jogar o jogo da preservação do planeta e da espécie humana, modificando hábitos e atitudes, 

produzindo um outro modo de vida: o ecologicamente correto. 

Nesse trabalho apresentaremos algumas análises que versam sobre a periculosidade e 

o medo tão propagados nas enunciações da revista Veja e que constituem um discurso de crise 

ambiental na atualidade. Em tais ditos há um chamado que nos faz crer que, caso não 

mudemos nossas atitudes com o meio ambiente, dificilmente teremos este mundo para viver 

ou pelo menos para viver de forma digna. 

A escolha da revista Veja para compor o corpus discursivo desta Pesquisa se deu, 

primeiramente, pela sua ampla circulação em nível nacional e por se constituir em um dos 

mais conhecidos veículos de comunicação em nosso país. Atualmente é a segunda maior 

revista semanal de informação do mundo, sendo superada apenas pela americana Time. No 

Brasil é a revista de maior circulação. Desse modo entendemos que a revista Veja é um 

importante artefato midiático, que produz e legitima verdades. De algum modo há uma 

potência na revista que a faz estar em destaque, entre as que mais circulam. Os ditos da revista 

Veja atingem um número significativo de pessoas e são constantemente repetidos e 

reverberados. Selecionamos como corpus empírico da pesquisa as reportagens de capa no 

período compreendido entre o ano de 2001 até 2012. A escolha do recorte se deu justamente 

porque neste período percebemos que a questão ambiental insere-se numa correnteza 

discursiva de medo e periculosidade quanto ao futuro do Planeta.  

Nessa pesquisa operamos com algumas ferramentas foucaultianas para fazer a 

análise do discurso. Visualizamos as ferramentas de dispositivo, discurso, enunciado, 

enunciação, relações de poder, verdade e saber. Destacamos que nossa intenção é 

problematizar, discutir, indagar, analisar os discursos, ficando no nível do que está dito e 

simplesmente do dito. Assim, nossa tentativa não é de descobrir quais discursos são 

verdadeiros ou quais são falsos, mas sim colocar sob suspeita os discursos acerca da questão 

ambiental que vem sendo proliferados nessa mídia impressa. 

Michel Foucault não delimita um método de fazer análise do discurso, é avesso a 

qualquer possibilidade rotulável e de uniformalização. O que ele nos possibilita são algumas 

pistas, nos colocando à disposição, caixas de ferramentas para operarmos de forma analítica. 

É necessário compromisso teórico ao utilizar as ferramentas analíticas foucaultianas. Estas 

ferramentas são produtivas para algumas análises e algumas discussões. Entendemos que para 

o trabalho aqui pretendido essas ferramentas são potentes e produtivas. Foucault em entrevista 

172

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



 
 

concedida a Roger Pol-Droit fala de suas obras e do quanto elas podem servir como caixas de 

ferramentas: 
Todos meus livros, seja História da Loucura seja outro podem ser pequenas caixas 
de ferramentas. Se as pessoas querem mesmo abri-las, servirem-se de tal frase, tal 
idéia, tal análise como de uma chave de fenda, ou uma chave-inglesa, para produzir 
um curto-circuito, desqualificar, quebrar os sistemas de poder, inclusive, 
eventualmente, os próprios sistemas de que meus livros resultaram... pois bem, tanto 
melhor! (FOUCAULT in POL-DROIT, 2006 p. 52). 

Importante destacar ainda de que forma estamos olhando para a Educação Ambiental 

nesse trabalho. Aqui não tomamos um conceito único e fechado, trabalhamos na correnteza de 

autores como Isabel Carvalho (2008), Marcos Reigota (2006), Marisa Costa (2009), Maria 

Lúcia Wortmann (2010), Mauro Grün (1995), entre outros. Buscamos então uma aproximação 

com os Estudos Culturais na sua vertente pós-estruturalista. Entendemos que dentre as 

inúmeras abordagens quanto ao ambiental a questão da comercialização ecológica fomenta 

um confronto entre a imagem de uma natureza real e uma natureza modificada 

(WORTMANN, 2010). As ações mercadológicas comumente prometem articular homem e 

natureza através da aquisição do espaço natural, que garantiria tal aproximação. Assim, a 

relação entre consumo e ambiente acaba por produzir um determinado tipo de sujeito para um 

determinado tipo de ambiente. Neste, o ato de “consumir” a natureza carrega em si elementos 

estéticos e luxuosos que segundo Wortmann (2010, p. 28) “Parecem ser cada vez mais 

numerosas as situações em que se processam hibridações entre ambientalismo e consumismo 

e que se configuram como promessas de (re) inserção do homem na natureza [...]”.  

 Nos aproximamos da autora quando aponta as perspectivas analíticas dos Estudos 

Culturalistas, que se ocupam da problematização e reflexão dos discursos que circulam nos 

veículos de comunicação. Neste sentido voltamos o olhar para as relações de poder imersas 

nas narrativas que respondem aos entendimentos de Educação Ambiental, meio ambiente, 

natureza e ecologia. Compreender as relações de poder em movimento com os discursos que 

constituem as concepções de Educação Ambiental, concepções estas que em grande escala 

são aceitas como corretas pela sociedade por estarem fundamentadas cientificamente, 

significa desnaturalizar as “certezas” não para serem excluídas como unidades perversas, mas 

para serem compreendidas como construídas neste mundo. 

Pois bem, dadas a primeiras balizas passemos as discussões! 

 

Problematizando alguns discursos midiáticos  

A proliferação dos problemas ambientais vem tomando força e potência em nossas 

vidas cotidianas, conduzindo nossas ações mais corriqueiras, principalmente nas duas últimas 
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décadas. A mídia tem sido uma das formas de grande propagação, através de campanhas, 

programas de tv e grandes reportagens nas quais somos interpelados a cada momento, 

convidados a participar da grande campanha mundial para Salvar o Planeta e assim, vamos 

nos responsabilizando cada vez mais por nossas atitudes individuais e coletivas. 

Nas reportagens analisadas há um forte chamamento para os riscos e perigos quanto 

à continuidade de vida na terra, caso não tomemos algumas atitudes. Assim, com chamadas de 

capa persuasivas e intrigantes somos convidados e/ou convocados a participar da grande 

campanha mundial, pois o futuro depende de nós. Com tais chamadas se torna difícil 

resistirmos e não participarmos da ordem do discurso de crise ambiental tão em voga na 

contemporaneidade. Dessa forma, acabamos persuadidos seja em ações diárias como a coleta 

seletiva, a economia de água, seja ao escolhermos o que devemos consumir e de que forma 

devemos viver – como exemplos temos desde uma variedade de produtos menos agressivos 

ao meio ambiente nas prateleiras dos supermercados até a escolha de casas para viver de 

forma mais sustentável, as chamadas “ecohouses”. Afinal, é a vida que está em perigo! 

Com isso, a mídia vem se constituindo como uma Pedagogia Cultural, que ensina e 

educa. Essa Pedagogia indica modos de fazer, de se comportar, de consumir e de desejar, 

produzindo e gerenciando a vida das pessoas. Assim, a mídia tem se constituído como 

referência e espaço privilegiado de circulação de novas aprendizagens. Não apenas exibi 

determinados gestos, informa acontecimentos, mas cria um novo jeito, uma nova e específica 

maneira de viver e experimentar o contemporâneo. A mídia entendida como Pedagogia 

Cultural se constitui em lugar de aprendizagem para além da Escola. E nesse caso como lugar 

de aprendizagem para atitudes ecologicamente certas, produzindo dessa forma, nossas vidas 

públicas e privadas. 

Pensamos que os discursos midiáticos colocados em circulação legitimam verdades 

que se reverberam como opinião pública – e esses jogos de verdade acabam por engendrar e 

produzir modos de vida. Vemos que a Crise Ambiental constitui-se como um desses discursos 

legitimados pela mídia e que operam no nível do coletivo para atingir o indivíduo em suas 

ações diárias. A mídia vai ensinando como as pessoas devem agir frente à crise ambiental e 

desse modo produz um determinado tipo de sujeito para este tempo. 
O casal nova-iorquino Colin Beavan e Michelle Conlin  se submete há um ano à 
experiência de viver sem causar nenhum dano à natureza. Isso inclui dispensar o 
papel higiênico no banheiro, iluminar a casa com velas, evitar os eletrodomésticos e 
só andar a pé ou de bicicleta. (VEJA, abril de 2007, p. 93) 

Levar os produtos usados de volta aos fabricantes, é tendência natural – falta apenas 
combinar com o consumidor. (VEJA, dezembro de 2009, p. 246). 
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Antes, não tínhamos receio em desbravar o mundo. Hoje, estamos aprendendo a 
viver numa nave lotada, e de recursos restritos. O caminho para enfrentarmos as 
enrascadas globais passa pelo nascimento de uma cidadania planetária (VEJA, 
dezembro de 2009, p. 258). 

Visualizamos nos excertos acima o quanto a mídia ensina e constitui formas de ser e 

viver através de uma Pedagogia. Ela dita o que fazer e como fazer e assim vai direcionando e 

conduzindo a vida de cada um. Assim, olhamos para alguns discursos midiáticos e nos 

colocamos a pensar sobre a fabricação de verdades no campo da Educação Ambiental. 

Entendemos esse campo de saber atravessado por estratégias de controle da vida social, tão 

bem difundidas pelos meios de comunicação, aqui especialmente a revista Veja. Articulamos 

tais estratégias ao que Foucault conceituou de biopoder (2005; 2008), um poder sobre a vida, 

agindo com técnicas de prevenção e seguridade pelo bem-estar da massa de indivíduos. O 

biopoder tem como alvo a população, mas para isso precisa capturar individualmente cada 

sujeito, para que juntos ajam em prol do planeta. Todos e cada um fazem parte desse jogo. 

Assim, os discursos proliferados na mídia acerca das problemáticas ambientais e da 

recorrente preocupação com o fim do planeta nos levam a pensar que tais ditos não se dirigem 

apenas para um sujeito, mas para o coletivo que deve, junto, se mobilizar para que ações 

individuais repercutam na transformação do meio ambiente e contribuam para a preservação 

da vida.  Percebemos, então uma forte articulação com o biopoder – um poder sobre a vida – 

tecnologia de poder que estaria relacionada e endereçada a população. 

Na correnteza com Foucault podemos dizer que a partir do século XVII surge a 

preocupação com a vida, de duas formas diferentes, que não são contraditórias, mas que se 

interligam e se fortalecem mutuamente.  A primeira é a preocupação com o corpo individual, 

com o homem-corpo, aplicando técnicas de adestramento e vigilância, ampliando as aptidões, 

tornado os corpos dóceis e úteis para atender às exigências modernas. Foucault (1985 e 2002) 

caracteriza essa primeira forma como uma anátomo-política do corpo humano que se exerce 

pelo poder disciplinar. Já na segunda – que surgiu em meados do século XVIII – há uma 

preocupação com o corpo-espécie, com o homem enquanto ser vivo, pertencente de uma 

população, centrando-se em processos de longevidade, saúde, nascimentos, mortes e todas as 

variáveis relacionadas a vida, constituindo assim uma bio-política da população 

(FOUCAULT, 1985; 2005 e 2008). Essas estratégias de exercício do poder, seja pelas 

técnicas disciplinares, seja pelas tecnologias biopolíticas são colocadas em operação 

conjuntamente, não se constituindo em polos antagônicos, muito pelo contrário. O que 

podemos dizer é que em determinados momentos uma se exerce com mais potência do que a 

outra.  
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Assim, passamos a olhar alguns discursos de Crise Ambiental, tão divulgados na 

mídia, que coloca em operação tanto a tecnologia do biopoder quanto a tecnologia disciplinar. 

Nos excertos abaixo apresentamos o quanto a disciplina e o biopoder se exercem 

conjuntamente em algumas enunciações. 
No Ártico, o ritmo da elevação da temperatura na atmosfera é o dobro da média 
global. A calota gelada do Oceano Ártico deve desaparecer totalmente durante o 
verão a partir de 2060. Na escala geométrica meio século é um piscar de olhos [...] 
Ninguém pode ficar indiferente dessas mudanças (Veja, abril de 2007, p. 78)5 
[grifos nossos]. 

Para manter a consciência limpa com relação á poluição do planeta, a solução mais 
popular no momento é tomar medidas simples como trocar as sacolas plásticas 

pela de pano e evitar o consumo de carne – a pecuária é responsável por 18% da 
emissão de gases do efeito estufa (Veja, outubro de 2007, p. 93) [grifos nossos]. 

Assim, é necessário que cada um faça a sua parte pelo planeta, reduzindo o consumo 

de carne, utilizando sacola de pano, andando de bicicleta para não poluir o ar, utilizando velas 

ao invés da eletricidade e até mesmo dispensando o uso do papel higiênico. Mas não basta 

apenas fazer a sua parte, é preciso ficar atento as mudanças necessárias, se preocupando e 

agindo a serviço da coletividade. Com tais ações o planeta terra e, consequentemente, a 

população serão beneficiados. Percebemos com chamadas como esta um forte apelo para que 

o sujeito disciplinado atenda ao convite, realizando ações diariamente, pensando no bem-estar 

da maioria dos indivíduos. Assim, o biopoder captura-nos para que em nosso cotidiano 

façamos o melhor para a continuidade da vida no planeta. 

Importante destacar que tomamos o conceito de poder a partir dos estudos de Michel 

Foucault e nesse sentido o poder é da ordem da produtividade. O poder é algo que se exerce 

em relação e não algo que se detém, pressupondo um agir sobre a ação do outro. O poder é 

assimétrico e está relacionado a produção do saber. Nas palavras do próprio autor: 
Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não 
você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que 
seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas 
que de fato ele permeia, produz coisas, induz prazer, forma saber, produz discurso 
(FOUCAULT, 1990, p. 08). 

Dessa forma, operamos com os conceitos de poder disciplinar e biopoder os 

entendendo como importantes tecnologias de governo, seja do governo de cada um, seja do 

governo das populações. Vemos no exercício das estratégias biopolíticas uma arte de 

governar, uma governamentalidade que tem como foco principal a manutenção da vida e para 

tanto se utiliza dos dispositivos de segurança para garantir o bem-estar da população, 

protegendo-a e prevenindo-a contra os males e os prováveis perigos que possam vir a 

                                                 
5 Trecho da Reportagem Especial da edição número 2003. 
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acontecer. Assim, o biopoder tem nos mecanismos de previsão, estatística e probabilidade, 

importantes ferramentas de mapeamento e diagnóstico. Essas ferramentas possibilitam traçar 

calculadamente, as estratégias de prevenção, garantindo a seguridade dos indivíduos, 

prevendo o que poderá ocorrer no futuro e agindo para impedir que algo coloque em perigo a 

vida da população. Foucault argumenta que “(...) a nova tecnologia que se instala se dirige à 

multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na 

medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto 

como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc” (FOUCAULT, 2005, p.289).  

Nas estratégias biopolíticas há uma gerência da vida muito mais sutil, muito mais 

espalhada por todo o corpo social. Uma estratégia de defesa da sociedade. Olhamos para a 

Educação Ambiental e os discursos tão em voga na mídia e visualizamos tal estratégia de 

gerenciamento da vida em operação, convocando cada um e todos a fazerem a sua parte. 

Com discursos de medo e terror, somos interpelados e a sensação que se instala é a 

de que não há escapatória, pois somos nós que destruímos o planeta e acabamos com os 

recursos naturais. Percebemos que aqui uma visão reducionista de Educação Ambiental se 

propaga, a partir da divisão entre o homem e a natureza. Assim, através do apelo apocalíptico 

vamos nos constituindo como sujeitos que precisam preservar o meio em que vivem, respeitar 

os recursos naturais e as leis da “natureza”, pois caso contrário acertaremos as contas no 

futuro. 
Aquecimento da atmosfera, florestas destruídas, escassez de água limpa, 
derretimento das geleiras, extinção dos animais ... Ah, tem mais: uma nuvem de 
poluentes cobre metade da Ásia, onde vive um quinto da humanidade (VEJA, agosto 
de 2002, capa) 

Para onde vamos com nossas agressões ao Planeta? O pessimismo da resposta varia, 
mas há um consenso: a hora de agir é já. (VEJA, outubro de 2005, p. 84) 

Em vários aspectos já cruzamos o limite sem volta. A limpeza da atmosfera é tarefa 
para gerações. O degelo nas regiões polares está além do tipping point. Obviamente, 
como consequência do volume de água do degelo, os oceanos continuarão a subir. O 
aquecimento dos mares alimentará novos furacões, aumentando a capacidade 
destrutiva desses fenômenos meteorológicos. (VEJA, junho de 2006, p. 79) 

A ação predatória do homem rompeu o delicado equilíbrio climático da Terra, 
criando um círculo vicioso: o estrago causado pelo aquecimento global contribui 
para aumentar ainda mais a temperatura. (VEJA, junho de 2006, p. 81) 

Certamente a crise ambiental é algo instalado em nossas vidas. No entanto, a forma 

como a mídia muitas vezes vem nos apresentando a crise que estamos vivendo, nos leva a esta 

sensação de medo, com suas enunciações apocalípticas de fim do mundo. Pensamos então: até 

que ponto os veículos de comunicação vem nos ajudando a pensar ecologicamente sem fazer 

uso/apelo ao medo, à insegurança e à incerteza da vida humana? 
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Talvez Bauman nos ajude a pensar um pouco como vimos vivendo o medo na 

atualidade liquida moderna que vivemos: 
O que mais amedronta é a ubiquidade dos medos; eles podem vazar de qualquer 
canto ou fresta de nossos lares e de nosso planeta. Das ruas escuras ou das telas 
luminosas dos televisores. De nossos quartos e de nossas cozinhas. De nossos locais 
de trabalho e do metrô que tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e 
de pessoas que não conseguimos perceber. De algo que ingerimos e de algo com o 
qual nossos corpos entraram em contato. Do que chamamos “natureza” (pronta, 
como dificilmente antes em nossa memória, a devastar nossos lares e empregos e 
ameaçando destruir nossos corpos com a proliferação de terremotos, inundações, 
furacões, deslizamentos, secas e ondas de calor) ou de outras pessoas (prontas, como 
dificilmente antes em nossa memória, a devastar nossos lares e empregos e 
ameaçando destruir nossos corpos com a súbita abundância de atrocidades 
terroristas, crimes violentos, agressões sexuais, comida envenenada, água ou ar 
poluídos) (2008, p.11) [grifos do autor]. 

O autor nos provoca a pensar o quanto o medo está cada vez mais esparramado em 

nossa sociedade e o quão complexo é conseguirmos estancá-lo, detê-lo, barrá-lo, pois ele é 

escorregadio, vem de diferentes locais, toma uma proporção avassaladora em nossas vidas, a 

ponto de cada vez mais buscarmos por segurança, por espaços fechados, seguros, vigiados e 

protegidos de qualquer perigo. Cada vez mais, buscamos por uma vida tranquila e segura, mas 

será essa uma vida possível no mundo em que vivemos? E quanto aos perigos que não 

podemos prever, aqueles que nos ameaçam diariamente e que não sabemos como enfrenta-

los? Como lidar com tantos medos? Aqui não buscamos respostas para tais questionamentos, 

mas simplesmente nos colocamos a pensar sobre eles. Entendemos que um desses medos 

líquidos modernos refere-se ao fim da vida no planeta  

Percebemos que alguns dos discursos de Crise Ambiental tendem a regular o 

cotidiano, sob a ambivalente política da prevenção e do medo. Pois se não fizermos algo em 

prol da continuidade e da preservação da vida do planeta, estaremos colocando as nossas 

próprias vidas pessoais e coletivas em perigo. É necessário agir hoje, agora, para que 

tenhamos um mundo habitável no futuro.  Entendemos que discursos como estes que 

propagam o medo e o terror referem-se muito mais a uma política da periculosidade do que a 

uma “verdadeira consciência de crise ambiental”, como pregam os amantes da natureza. É 

muito mais pelos discursos de medo do desconhecido, daquilo que não podemos conter, da 

nossa insegurança em relação às catástrofes ambientais que acabamos sendo capturados por 

tais enunciados. Afinal quando a questão refere-se ao “natural” ao “ambiental”, a natureza se 

manifestando, todos estão em perigo, não há como escapar, a sensação de impotência toma 

conta de nossos corpos. 
As oportunidades de ter medo estão entre as poucas coisas que não se encontram em 
falta nesta época, altamente carente em matéria de certeza, segurança e proteção. Os 
medos são muitos e variados. Pessoas de diferentes categorias sociais, etárias e de 
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gênero são atormentadas por seus próprios medos; há também aqueles que todos nós 
compartilhamos – seja qual for a parte do planeta em que possamos ter nascido que 
tenhamos escolhido (ou sido forçados a escolher) para viver (BAUMAN, 2008, p. 
31). 

Essas discussões nos levam a pensar na correnteza de Bauman (2008) e entender que 

a política do medo talvez não seja algo novo em nossas sociedades, mas o que talvez seja 

diferente é a forma como vem se colocando em nossas vidas. Se em outros tempos, nossos 

medos eram no sentido da redenção, eram medos que tinham a possibilidade da cura – 

característica esta dos medos morais – os medos líquidos de hoje não têm cura, tomam conta 

de nossas vidas de forma avassaladora. Esses medos atravessam-nos de forma que não 

podemos contê-los, eliminá-los, mas acabamos num jogo tensionado com eles.  O medo da 

crise ambiental, o medo pela perda do planeta, o medo pelo fim da vida na terra são alguns 

dos muitos medos que atormentam nossas vidas na atualidade. O mais aterrorizante desses 

medos, seja talvez que não temos certezas de como lidar com eles, de como mudar seu 

percurso e evitar o próximo terremoto ou o próximo furacão ou as próximas inundações de 

água. Afinal como conter a “Fúria da Natureza”? 

 

Conclusões provisórias 

Ao escrever este texto nos provocamos a pensar o quanto os discursos de Crise 

Ambiental proliferados na mídia impressa e aqui em especial na revista Veja, produzem 

verdades ao mesmo tempo em que são produzidas por elas. Então quais as possibilidades de 

resistirmos a essa ordem do discurso colocada para o campo da Educação Ambiental através 

da Mídia? Como não entrarmos neste fluxo? Talvez seja impossível pensarmos numa 

resistência como ruptura total. Talvez seja deveras difícil não entrar no fluxo, não entrar na 

ordem do discurso; mas talvez seja possível fazer um exercício de pequenas resistências, 

pequenas rupturas, pequenos abalos – que movimentem nossas quietudes, nossas certezas. 

Desta forma, entendemos que é um convite e um desafio para olhar de forma diferente o 

campo da Educação Ambiental, tentando colocar em exercício a liberdade, através de 

práticas de luta. 
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Resumo 
O presente artigo pretende elucidar questões relacionadas ao pensamento ecológico contemporâneo, 
antropológico social relacionado à Ecologia Política e a Justiça Ambiental, assim como, o caso das comunidades 
de Oriximiná/PA, como as chamadas comunidades tradicionais, que trazem para o bojo das discussões uma 
profunda crítica aos paradigmas dominantes do conhecimento ambiental contemporâneo e da própria Educação 
Ambiental. Para além da investigação bibliográfica, o estudo confere a importância da investigação sobre o tema 
já que a ecologia política se estabelece no espaço que é do conflito, da disputa pela reapropriação da natureza e 
da cultura, onde natureza e cultura resistem frente à imposição de valores e processos - simbólicos, ecológicos, 
epistemológicos, políticos - ao se transformarem em termos de valores de mercado. A justiça ambiental se refere 
a uma relação entre sujeitos, em uma relação dialética com o outro. 
 

Palavras-chave: Justiça Ambiental. Ecologia Política. Educação Ambiental 
 

Considerações preliminares 

Na busca de uma crítica contemporânea para a Educação Ambiental, que se encontra 

para além da teoria crítica, a Ecologia Política nos traz interessantes pontos para reflexão e 

ainda a possibilidade de reflexão sobre a própria reflexão, ou seja, a possibilidade de rever o 

pensamento que move a cultura humana nos últimos séculos que conduz a humanidade por 

toda a modernidade, e a faz desembocar em uma espécie de beco sem saída. Surge diante do 

pensamento contemporâneo à necessidade de reflexão sobre esse fenômeno chamado 

Modernidade ou até mesmo sobre uma suposta/necessária pós-modernidade. Tratamos 

modernidade como uma característica daquilo que é moderno, que transcende o 

obscurantismo, um espírito crítico, ideias de progresso de renovação, liberdade, ciência e 

cultura. Se por um lado filósofos como Lyotard introduz a ideia da necessidade de uma 

condição pós moderna, de superação da modernidade onde a emancipação deve ser alcançada 

por meio dos sentimentos, da arte e da criação, por outro, filósofos como Habermas insistem 

em um projeto de modernidade inacabado que precisa ser levado adiante, cuja emancipação 

do homem da ideologia e da dominação político-econômica só será possível por meio da 

valorização da razão crítica e da filosofia da linguagem. De qualquer forma, muita gente 

                                                           
1 Filosofia; Universidade Federal de Rio Grande; Jacque,carrilho@gmail.com 
2 Filosofia; Universidade Federal de Rio Grande; vilmar1972@gmail.com 
Agência financiadora: CAPES 
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argumenta que estamos no limiar de uma nova era e que este está nos levando para além da 

própria modernidade.  

Vivemos hoje, na "sociedade da informação", ou, em uma "sociedade de consumo".  

Para Giddens (1991) de fato, parece que nos deslocamos para um sistema relacionado mais 

centralmente com a informação. Além disso, o autor explica que tais controvérsias enfocam 

amplamente questões de filosofia e epistemologia (pág. 9).  
 

Estamos alcançando um período em que as “consequências da modernidade estão se 
tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Além da modernidade, 
devo argumentar, podemos perceber os contornos de uma ordem nova e diferente, 
que é "pós-moderna"; mas isto é bem diferente do que é atualmente chamado por 
muitos de "pós-modernidade. GIDDENS (1991 pág. 52). 

 
O autor seguirá seu raciocínio com base em sua compreensão fenomenológica da 

modernidade, sem deixar ainda de lançar uma profunda crítica ao pensamento dominante 

principalmente junto aos estudos da vida social moderna. Giddens (1991) questiona as 

instituições modernas capitalistas e industriais na modernidade. O capitalismo pode ser 

compreendido como um sistema de produção de mercadorias, centrado sobre a relação entre a 

propriedade privada do capital e do trabalho assalariado em relação com um sistema de 

classes que depende do ciclo produtivo - produtores e consumidores. Podemos dizer que o 

industrialismo encontra-se relacionado à utilização de energia material na produção de bens, e 

na utilização das máquinas - artefato movido a fontes de energia capazes de realizarem 

tarefas, onde certamente alcançaram em pleno século XXI status de alta tecnologia aplicados 

aos transportes, às comunicações e a vida cotidiana.  

Imbuídos pela competição e expansão do próprio projeto capitalista, o autor sugere, 

por si só que a “inovação tecnológica tende a ser constante e difusa” (pág. 55). Alienada do 

contexto social, a economia se fundamenta sobre a propriedade privada dos meios de 

produção. Dessa forma, no sentido Heideggeriano, que a globalização intensifica as relações 

sociais, interliga localidades distantes a acontecimentos locais que em um processo dialético 

se modelam e se transformam. De outra forma, ao mesmo tempo em que “vemos o 

fortalecimento de pressões para autonomia local e identidade cultural regional” (pág. 62). 

Dessa forma, a tecnologia moderna prevê alterar substancialmente as relações pré-existentes 

entre a organização social humana e o meio ambiente. Como o uso de fertilizantes ou outros 

métodos de lavoura artificial.  

 

 

 

182

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Uma “Ecologia da diferença”  

Arturo Escobar em seu livro “Ecologia Política de la globalidad y la diferencia” faz 

uma abordagem sobre diferentes aspectos sociais, culturais e biológicos da vida atual, que se 

encontram estreitamente inter-relacionados. Sua preocupação com a questão de temas sobre o 

lugar, assim como expressões regionais e articulações no contexto da globalização, dialoga, 

por outro lado, com a dinâmica complexidade do capital e da cultura. Escobar observa o fato 

do Pacífico ser um “um território ancestral de grupos étnicos”, culturalmente diversos que 

lutam por respeito a suas diferenças; a coordenação e defesa de seus territórios; dos 

conhecimentos tradicionais como fundamentais em relações com a natureza e com sua 

identidade. Para Escobar (2011), os ativistas indígenas e negros daquela região não só 

produzem seu próprio conhecimento como também tal conhecimento constrói esquemas 

sofisticados, que são efetivamente parte do movimento de luta.  

Sob o mito da universalidade, e da superioridade cultural, as diferenças e semelhanças 

das políticas atuais se encontram profundamente moldadas pela ideia “da conquista da 

America” – o que significa o surgimento da modernidade, e do sentimento europeu de definir 

a identidade do outro. Dessa forma, acompanhando o raciocínio do autor, a globalização 

eurocêntrica, se caracteriza como “colonialidade global” (pág 65). Observa-se que nos últimos 

anos da década de noventa a globalização imperialista na América Latina reafirma o 

conhecimento, o poder e a natureza da colonização, afetando diretamente em seu lugar as 

comunidades indígenas e negras e o meio ambiente. Tais reflexões levam o autor a questionar 

se a modernidade é de fato um projeto viável em regiões como o Pacífico Colombiano e por 

isso, entre outros, sugere que a modernidade precisa ser abandonada. “Finalmente, se trata de 

la etnografía y de la teoría social y de sus esfuerzos por responder más efectivamente a las 

dinámicas del mundo de hoy” (pág. 67). Trata-se de novas aproximações da teoria social, de 

epistemologias inclusivas, ontologias - uma reorientação da teoria? 

A Ecologia Política pode ser compreendida como o estudo dos conflitos de 

distribuição ecológica que se refere a conflitos relacionados ao acesso e ao controle dos 

recursos naturais, que inclui os custos pela destruição do meio ambiente. Nesse contexto as 

pessoas se mobilizam contra os aspectos destrutivos da globalização. É possível compreender 

a afirmação do autor que nas regiões do Pacífico as pessoas se comprometem com a defesa do 

lugar desde a perspectiva econômica, ecológica e também da noção de diferença cultural, que 

suas paisagens, culturas e economias representam junto aos setores dominantes da sociedade. 

Funda-se então uma Ecologia política da diferença. A partir do lugar devido às mobilizações 

relacionadas a lutas sobre a cultura, o território, os movimentos de indígenas e negros têm 
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como objetivo lutar pelo controle de seu território, além disso, o lugar, na opinião do autor, 

continua sendo uma importante fonte de cultura e identidade. Da mesma forma acontece no 

Brasil, com as comunidades de Oriximiná/PA. 

Escobar (2011) salienta o impacto da ciência e da tecnologia moderna e de sua 

contribuição para a destruição do meio em que se vive e ainda a sua falta de perspectivas no 

que se refere a soluções viáveis e eficientes na resolução dos problemas e assim: a denúncia 

da colonização que precisa ser revelada. Historicamente, sabemos que grupos negros 

representam, “un modelo local de naturaleza”. (Pág. 70). 
Esta gramática, integrada en rituales, lenguajes y formas de clasificación de los seres 
naturales, que los modernos podrían ver como extrañas, constituye las bases de la 
ecología cultural con la que ellos utilizan y cultivan la selva (los bosques). Estos 
“sistemas de producción tradicional” –como han sido llamados por los activistas y 
expertos de La biodiversidad a mediados de la década del noventa– han tenido uma 
noción intrínseca de la sostenibilidad, la misma que en las últimas décadas se ha 
vuelto impracticable debido a una variedad de presiones. (ESCOBAR, 2011, p. 70) 

Trata-se de uma proposta de uma ecologia política da diferença, ou uma espécie de 

política prática onde, segundo o autor integra diversas economias, ambientes e culturas, que 

responde ao momento atual, principalmente na America Latina, como também, uma crítica a 

argumentos eurocêntricos sobre a universalização da modernidade da globalização. Enfim, a 

ideia de que os movimentos sociais possam ser vistos como produtores de conhecimento. Esta 

perspectiva tem varias dimensões já que podemos refletir sobre o conhecimento e a 

resistência; o conhecimento como ferramenta de luta. De fundamental importância esta a 

identificação do conhecimento produzido por estes ativistas.  

A partir da luta pelo movimento de justiça ambiental, foi possível, o questionamento e 

a discussão sobre as ligações entre problemas ambientais e desigualdade social, com 

preocupação de introduzir variáveis sociais nos “tradicionais estudos de avaliação de 

impacto”. Surge a pesquisa participativa envolvendo todos os atores como co-produtores do 

conhecimento, na construção de políticas públicas ambientais. Conforme ACSELRAD (2000) 

trata-se de “construir uma resistência global às dimensões mundiais da reestruturação espacial 

da poluição”. Se, por um lado, sabe-se que os mecanismos de mercado trabalham no sentido 

da produção da desigualdade ambiental por outro lado, o papel da omissão das políticas 

públicas favorecendo a ação perversa do mercado. A experiência do Movimento de Justiça 

Ambiental procurou assim organizar as populações para exigir políticas públicas capazes de 

impedir que também no meio ambiente vigorem os determinantes da desigualdade social e 

racial. Acselrad (2000, p.7-12). 
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O caso das populações quilombolas de Oriximiná 

O caso das populações remanescentes de quilombo localizadas no entorno da Reserva 

Biológica do Rio Trombetas, localidade de Oriximiná/Pará, nos remete a algumas lembranças 

de um passado secular, porém, ainda profundamente vivo na memória de cada um deles. 

Trata-se de uma história oral iniciada em meados de 1800 quando afro-descendentes 

refugiaram-se na região do rio Trombetas em busca de proteção e abrigo. Aqui, segundo 

relatos e estudos antropológicos, negros africanos compartilharam o rio, a floresta e todo o 

alimento oriundo dela com os índios que aqui já estavam. Enfrentaram as fortes chuvas, as 

corredeiras, o sol intenso, animais selvagens e diversas doenças como a malária, a febre 

amarela e outras. Porém os negros “fugitivos” não desistiram, pois tal condição significava 

para eles algo muito valioso: a liberdade.  

Compreender a importância desses grupos que habitam as margens do Rio 

Trombetas/PA, distribuídos no interior de lagos e igarapés, ligados a “furos” e “Paranans” - 

característica local desse sistema hidrográfico, nos remete, sem dúvida, a uma abordagem 

sobre os antecedentes e a tradição de ocupação por eles desenvolvida, por meio de relatos e de 

uma vasta revisão bibliográfica sobre suas formas de integração e manejo – estruturados em 

um complexo sistema de organização social em torno de práticas econômicas e culturais que 

lhes são particulares. Tais características – únicas - leva-os a reconhecerem-se como Filhos do 

Rio cujos antepassados encontraram no Rio Trombetas/PA, condições naturais favoráveis a 

uma existência livre em oposição à situação de escravidão na qual se encontravam.  

Fugiram de Óbidos, Alenquer e Santarém cuja resistência que durou longos anos 

explica a originalidade do mundo social que os mesmos construíram nessa região. Segundo 

historiadores, os quilombos localizados ao longo do rio Trombetas/PA representam o maior 

espaço físico conquistado e controlado por escravos fugitivos, homens livres, pobres e por 

índios destribalizados no estado do Grão Pará e posteriormente na Província, conforme 

Acevedo (1998). Terras de quilombo têm sido regularizadas através de título coletivo outorgados 

em nome da associação de comunidades. A ocupação da terra se dá por meio do sistema de 

uso comum - base física comum, essencial e inalienável, incluindo laços de solidariedade e 

ajuda mútua. O indivíduo e sua família não são considerados donos da terra, seu direito a 

propriedade limita-se apenas ao resultado do trabalho por eles apreendido. 

Os quilombos possuem, portanto, uma interpretação jurídica. Ao apoderar-se do 

potencial da floresta e das águas, esses “Povos do Rio” construíram, dia após dia, raízes 

étnicas associadas à noção de território. Para eles, viver, apropriar-se e transformar a natureza 

encerra atos criadores de existência material e social. As formas sociais percebidas sintetizam 
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dados materiais (rio, peixe, barco, árvore) e abstratos como os projetados por imagens míticas, 

sensibilidade, desejos e afetos em espaço contínuo, não fragmentado. Outras formas de 

apreensão do ambiente onde vivem são para esses remanescentes, estranhas a sua realidade 

construída caracterizando-se em rupturas em seus significados - reais ou imaginários. A noção 

de território como poderemos ver é um resumo da utilização e apropriação desse mundo – 

práticas desenvolvidas dia a dia na busca de estratégias de vida e de trabalho. Assim como, o 

manejo dos recursos naturais por meio de “técnicas rudimentares” desenvolvidas por seus 

antepassados os sustenta, ao longo de gerações, em uma extensão de terra “não calculada”, 

responsável pela construção da representação de seu território. 

Desde os Mocambos – termo utilizado no século XIX, até os dias atuais com a 

caracterização do termo “Comunidades”, o caminho percorrido por esses povos esteve 

relacionado à conquista de justiça e igualdade de direitos: O direito sobre a terra 

historicamente conquistada. O direito sobre a sua especificidade negra, raiz profunda de sua 

cultura. O direito de reproduzir seu modo de vida agrícola e extrativo, sobre as bases de 

territorialidade concedida, com manejo ecológico traduzido pela preservação atestado no 

Projeto Manejo dos Territórios Quilombolas – Zoneamento Agro-ecológico nas terras 

quilombolas de Trombetas e Erepecuru. Atualmente as populações localizados ao longo do rio 

Trombetas assumem a identidade política de remanescentes de quilombos autenticada pela 

presença de mais de três gerações em quase dois séculos nesse território. A condição de etnia, 

conforme Acevedo & Castro é traduzida pelo reconhecimento de uma origem comum e de 

formas de coesão, marcas da singularidade dessa ocupação. Em constante construção a 

memória social oscila entre o hoje e o ontem, e se mantêm viva a cada dia por força de sua 

luta, resistência, liberdade, territorialidade e etnia.  

Mocambeiros ou Mocambistas eram tidos como criminosos desertores e preguiçosos 

pela sociedade escravista e infelizmente, após séculos de história contada, muitos ainda 

insistem nessas conotações. O governo, frente a questões relacionadas ao princípio da justiça 

ambiental e ecologia política, se viu em uma única posição: a elaboração de um documento – 

Instrumento Legal – que deverá orientar de forma provisória, uma coexistência entre as 

comunidades remanescentes de quilombos localizadas ao longo do rio Trombetas e a Reserva 

Biológica do Rio Trombetas de forma a cessar conflitos relacionados a hostilidades, 

apreensões e prisões de quilombolas utilizando-se a “soberania” da unidade junto a essas 

comunidades. A Reserva Biológica do Rio Trombetas, embora de importância impar para o 

meio ambiente amazônico, foi criada por Decreto Lei n◦ 84.018 de 21/09/79 sem levar em 
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consideração a existência desses povos tradicionais que já estavam na região e por esse 

motivo, vem apresentando desde a sua criação conflitos territoriais junto a essas comunidades.  

 

A educação ambiental para além dos muros da escola. 

Segundo Chaui em Carrilho (2004) desde Platão a arte de ensinar, tanto para a 

filosofia quanto para a pedagogia, se destinava a libertar os espíritos das sombras, era dividir a 

palavra, diálogos com aqueles que já sabem, embora ainda não o saibam, que aprender é 

lembrar, conhecer e reconhecer. O iluminismo procurou fortalecer as impressões através do 

saber. Porém, o saber produzido pelo iluminismo não conduziu a emancipação, e sim, a 

técnica e a ciência moderna, que mantêm com o seu objeto uma relação ditatorial. O 

Humanismo moderno nasce com o ideal de domínio técnico sobre a natureza (pela Ciência) e 

sobre a sociedade pela política. Para que a oposição humanidades/tecnocracia adquirisse um 

novo sentido, seria preciso, talvez, um pensamento novo para o qual a subjetividade, a teoria e 

a prática fossem questões abertas e não soluções já dadas.  

 Como coloca Paulo Freire: “Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa 

daqueles que sabem que pouco sabe – por isto sabem algo e podem assim chegar, a saber, 

mais – em diálogos com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que este, 

transformando o seu pensar de que nada sabem em saber que pouco sabe, possa igualmente 

saber mais”. A intervenção na realidade passa a ser a busca de compreensão e alternativas de 

soluções para problemas ambientais com diferentes sujeitos que se evidenciam e que se 

projetam sobre um espaço histórico, em contextos culturais determinados. Também se 

considera as diferentes percepções, concepções, e interesses que esses sujeitos têm e projetam 

sobre a sua realidade.  

Tais considerações revelam dois aspectos: os interesses socioambientais se instituem 

como um campo de conflitos; e que o desafio de construir o diálogo voltado para a construção 

compartilhada de soluções e de sua efetivação passa pela necessidade de conformar vontade e 

compromisso de grupo. Para o processo de educação significa o desafio para a necessidade de 

confronto com os modelos internos de aprender de mobilizações profundas que questionam a 

identidade do sujeito cognoscente, onde a aprendizagem, espaço da subjetividade, se coloca 

como um problema histórico, social e político. A construção de sujeitos pedagógicos obriga o 

encontro de sujeitos interlocutores, com compromissos propósitos e necessidades 

diferenciadas, projetando soluções em sua realidade imediata: “Ninguém educa ninguém”, 

mas ao mesmo tempo “ninguém se educa sozinho”, considerando ainda, que também não é 

possível ensinar sem aprender. 
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Os embates entre subjetividade e cidadania na perspectiva de se fazer desenvolver um 

comportamento coletivo junto a grupos sociais que buscam autonomia para a solução de seus 

problemas estão mesmo no cerne de uma proposta que se comprometa com a emancipação. 

Dessa forma, importante perceber uma proposta de educação que se faça comprometida com 

os interesses sociais, ao voltar-se para a defesa dos interesses coletivos e que tem como 

possibilidade pedagógica, buscar conformar “comunidades de aprendizagem”. Comunidades 

de aprendizagem podem ser definidas como lugar onde o grupo ocupe posição central nas 

práticas educativas de encontros, identificações, trocas e busca de alternativas de soluções 

para os problemas comuns aos sujeitos do grupo o que permite estabelecer compromissos 

solidários com outras pessoas envolvidas no processo. É possível instituir o sujeito 

pedagógico a partir do espaço simbólico de interlocução, possibilitando construir soluções 

compartilhadas, no sentido de uma participação harmônica interligada. 

Considerações finais  

As “populações tradicionais” no Brasil vêm sendo ao longo de décadas, deslocadas de 

suas terras para dar lugar a represas, projetos de mineração, agricultura em grande escala, 

construção civil, turismo de massa, retirada de madeira e rodovias, muitas vezes com base no 

paradigma da “propriedade”. Populações como a dos quilombolas de Oriximiná, 

caracterizadas como “Filhos do Rio” possuem um jeito singular de compreender a terra. 

Sabemos ainda que as áreas protegidas possuem grande potencial na sustentação dessa teoria, 

pois, sua proteção pode estar relacionada ao reconhecer direitos de subsistência a essas 

comunidades – verdadeiros donos das terras e guardiões da natureza. Segundo Vandana Shiva 

(2006) “se hoje tribos e natureza se empobreceram, (...) é porque forças comerciais externas 

se apropriaram dessa riqueza”. 

No Brasil, as visões sobre o papel das áreas naturais protegidas ao longo de sua 

criação sempre foram questionadas. Estimava-se que somente 26% das Reservas Biológicas 

brasileiras são ocupadas por populações humanas3
 e, em muitos casos, especialmente na 

Amazônia, essas populações habitam a região durante longos períodos que variam de décadas 

até séculos. Essas populações tradicionais que habitam a região do médio Rio Trombetas são 

caracterizadas pela prática de atividades de relativamente baixo impacto ambiental 

(agricultura itinerante em pequena escala, colheita de produtos florestais não madeireiros, 

caça e pesca de subsistência). Garantir a participação dos povos tradicionais no processo de 
                                                           
3 Anais do Seminário Internacional sobre Presença Humana em Unidades de Conservação, promovido pelo 
Fundo Mundial para a Natureza – WWF, Instituto Sócio Ambiental – ISA e Instituto de Estudos Amazônicos – 
INPA. Brasília: 1996. 

188

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



gestão de unidades de conservação, considerando suas práticas, conhecimentos e formas de 

organização locais traduzem-se, sem dúvida alguma, em uma importante evolução do 

pensamento sobre Unidades de Conservação no Brasil.  
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Resumo 
O relato proposto aborda o Projeto Sala Verde (PSV) no contexto das políticas públicas ambientais 
desenvolvidas no Brasil como estratégia para a constituição de espaços educadores sustentáveis. Problematiza a 
respeito dos desafios de gestão, diálogo e investimentos no PSV, tanto pelo Departamento de Educação 
Ambiental (DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), quanto pelas instituições públicas ou privadas que o 
abrigam. Tem por finalidade construir perspectivas críticas ao PSV, o qual carece de aprofundamento teórico-
metodológico e de diálogo com os agentes envolvidos no processo. Procura trazer para o foco de discussão o 
relato de experiência da Sala Verde Judith Cortesão da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), os desafios 
enfrentados, as problemáticas vivenciadas desde sua criação, algumas perspectivas, sugestões de diretrizes e suas 
práticas efetivas de Educação Ambiental no âmbito universitário e comunitário. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Política pública. Projeto Sala Verde. 
 
Introdução 

 

 O relato proposto aborda o Projeto Sala Verde (PSV), coordenado pelo Departamento 

de Educação Ambiental (DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), no contexto das 

políticas públicas ambientais desenvolvidas no Brasil, como estratégia para a constituição de 

espaços educadores sustentáveis. O Projeto consiste no incentivo à implantação de espaços 

socioambientais para atuarem como potenciais Centros de Informação e Formação Ambiental, 

por meio da disseminação dos materiais informacionais publicados e distribuídos pelo MMA.  

 Além do acesso à informação, as Salas Verdes (SV’s) têm por missão colaborar com 

ações de reflexão e construção do pensamento/ação ambiental: 
Sala Verde é um espaço definido, vinculado a uma instituição pública ou privada, 
podendo se dedicar a projetos, ações e programas educacionais voltados à questão 
ambiental. Deve cumprir um papel dinamizador, numa perspectiva articuladora e 
integradora, viabilizando iniciativas que propiciem uma efetiva participação dos 
diversos segmentos da sociedade na gestão ambiental, seguindo uma pauta de 
atuação permeada por ações educacionais, que caminhem em direção à 
sustentabilidade (BRASIL, 2012b, p. 1). 
 

 Embora esta política pública se apresente de forma consolidada, pretende-se 

problematizar com este debate a descontinuidade de gestão, diálogo e investimentos no PSV, 

tanto pelo DEA, gestor desta política, quanto pelas instituições públicas ou privadas que o 

                                                           
1 Graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG); Mestrado em Engenharia 
de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Bibliotecária coordenadora da Sala Verde 
Judith Cortesão da FURG; E-mail: cibelevasconcelos@gmail.com . 
2 Doutor em História e Sociedade pela UNESP - Faculdade de Ciências e Letras de Assis/SP; Professor 
Associado III da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental (PPGEA); E-mail: jvfreitas45@gmail.com . 
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abrigam, tendo por finalidade construir perspectivas críticas ao referido Projeto, o qual carece 

de aprofundamento teórico-metodológico, bem como de diálogo com os agentes envolvidos. 

 Além disso, procura-se trazer para o foco de discussão o relato de experiência da Sala 

Verde Judith Cortesão da FURG (SV/FURG), as problemáticas e desafios enfrentados desde 

sua criação, algumas perspectivas e diretrizes, além de suas práticas efetivas de Educação 

Ambiental (EA) no âmbito universitário e comunitário, por meio de projetos de extensão. 

 

Projeto Sala Verde como Política Pública de Educação Ambiental  

 

Em 1999 foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e, desde sua 

regulamentação, em 2002, passou a ser coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e pelo Ministério da Educação (MEC), na figura de Órgão Gestor da PNEA. Cabe ao 

Departamento de Educação Ambiental (DEA/MMA) coordenar as ações educativas que se 

desenvolvem através de práticas sociais não escolares (BRASIL, 2008). 

Segundo Tamaio (2007), o Departamento de Educação Ambiental (DEA) foi instituído 

pelo MMA em 1999, com a missão de desenvolver ações de política pública nacionais, 

embasadas nas diretrizes definidas pela Lei n° 9.795/99, que estabelece a PNEA. Suas ações 

se desenvolveram na esfera da formulação e da gestão de políticas públicas por meio de 

articulações e fortalecimentos de instâncias e fóruns representativos da sociedade. Este estilo 

de política repercutiu em um conjunto de programas e projetos e foi neste contexto que nasceu 

o PSV, coordenado pelo DEA/MMA.  

O Projeto surgiu em 2000, a partir da demanda espontânea por publicações e 

informações que chegavam ao Centro de Informação e Documentação Ambiental do MMA. 

Em 2004, iniciou-se o processo de seleção por meio de Edital. Os editais para seleção de 

novas SV’s definem elementos fundamentais para a constituição e reconhecimento do Projeto, 

tais como: Projeto Político Pedagógico (PPP); equipe técnica responsável pela implementação 

do PPP e manutenção do acervo; espaço físico e garantia de administração e sustentabilidade. 

Em contrapartida a tais exigências, o DEA se compromete a: 
a) viabilizar apoio técnico continuado; b) ceder a chancela deste Ministério; c) 
encaminhar semestralmente a todas as Salas um kit com diversas publicações e um 
banner; d) acompanhar e monitorar as atividades; e) dar visibilidade às ações das 
Salas e promover a comunicação e articulação das mesmas (BRASIL, 2008, p. 56).  
 

Inicialmente, o Projeto foi concebido com foco no caráter “biblioteca verde” que estes 

espaços poderiam assumir e, a partir do desenvolvimento e da evolução do projeto, 

visualizaram-nas como espaços com múltiplas potencialidades, que além da disponibilização 
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e democratização do acesso às informações, pudessem desenvolver diversas ações e 

atividades de EA, a partir da formação de parcerias com demais instituições para o 

desenvolvimento de projetos (BRASIL, 2012). 

Desde a implantação do Projeto foram criadas ferramentas de comunicação, visando o 

diálogo e a troca de informações entre o órgão gestor e entre as próprias SV’s, tais como: lista 

de discussão do grupo, página/blog do Projeto e o Boletim Eletrônico. Para subsidiar o 

trabalho das Salas também foram elaborados materiais didáticos e de divulgação, além da 

realização de algumas edições do Encontro Nacional de Salas Verdes. 

Em 2004, o DEA aplicou às Salas uma coleta de dados com retorno de 

aproximadamente 26 salas. Em 2007, foi aplicada nova coleta de dados, com retorno de 

aproximadamente 250 salas, porém tais resultados nunca foram divulgados às salas e nem 

disponibilizados na página do Projeto. O último diagnóstico realizado em 2010 pelo DEA 

sistematizou e fez releituras dos dados coletados em 2007, além de colher impressões mais 

analíticas e qualitativas dos agentes que estavam à frente das SV’s, por meio de 8 questões 

enviadas às Salas, via lista de discussão. Esta coleta de dados obteve retorno menor ainda que 

o do diagnóstico de 2004, de aproximadamente 19 salas (BRASIL, 2010).  

De acordo com o relatório do DEA de 2007/2008 foram implantadas 411 Salas por 

processo seletivo, sendo que destas, apenas 383 permaneciam atuantes (BRASIL, 2008). Por 

meio do edital 01/2013, foram selecionadas 110 novas vagas, conforme resultado 

disponibilizado na página. Em 2012, o DEA/MMA deu início ao processo de atualização do 

cadastro das Salas ativas na página do projeto. Atualmente, encontram-se cadastradas na 

página do PSV apenas 206 Salas em todo o território brasileiro.  

  

Salas Verdes como espaços educadores sustentáveis 

A partir do diálogo, da sintonia e do envolvimento de uma Sala Verde (SV) com a 

comunidade, torna-se possível planejar ações e projetos socioambientais comunitários, 

fortalecendo o caminho pedagógico para a EA como espaço educador sustentável, que de 

acordo com o documento “Passo a Passo para a Conferência de Meio Ambiente” caracteriza-

se como: 
Espaço onde as pessoas cuidam das relações que estabelecem uns com os outros, 
com a natureza e com o ambiente. Esse espaço tem uma intencionalidade deliberada 
de educar para a sustentabilidade, mantém coerência entre as práticas e posturas e se 
responsabilizam pelos impactos que geram. [...] Eles nos ajudam a aprender, a 
pensar e a agir para construir o presente e o futuro com criatividade, inclusão, 
liberdade e respeito às diferenças, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Por 
suas características esses espaços influenciam a todos que por ele circulam e nele 
convivem e, assim, educam por si mesmos. Com isso, tornam-se referência de 
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sustentabilidade para toda a comunidade (BRASIL, 2012a, p. 6). 
  

Desta forma, percebe-se que as SV’s podem constituírem-se enquanto espaços 

educadores sustentáveis. Entretanto, para isso, devem reafirmar, constantemente, o 

compromisso com a EA, com a comunidade que as permeiam e com as questões 

socioambientais locais e regionais para, a partir daí, tornarem-se, de fato, espaços educadores 

sustentáveis, ou seja, “aqueles que têm a intencionalidade pedagógica de se constituir em 

referência concreta de sustentabilidade socioambiental [...]” (SATO; TRAJBER, 2010, p. 71). 

Portanto, para uma SV atuar como espaço educador sustentável, precisa ampliar o foco de 

atuação e ir além de “biblioteca verde”, conforme explicitado na concepção do Projeto: 
[...] a partir do desenvolvimento e da evolução do Projeto, passou-se a visualizar as 
Salas Verdes como espaços com múltiplas potencialidades, que além da 
disponibilização e democratização do acesso às informações, podem desenvolver 
atividades diversas de Educação Ambiental como: cursos, palestras, oficinas, 
eventos, encontros, reuniões, campanhas. (BRASIL, 2012b, p. 1). 
 

 Sobretudo, os profissionais atuantes nas SV’s precisam de engajamento e de 

conhecimentos teórico-metodológicos na área de EA, a fim de promoverem um processo 

transformador. Cabe ao DEA fornecer subsídios para a qualificação destes profissionais.  
Os profissionais, independente da corrente, têm um compromisso, até ético de, como 
dizia Paulo Freire, desvelar (tirar o véu) das coisas. Não podemos trabalhar com a 
aparência da realidade, temos que buscar processos pedagógicos que critiquem a 
fundo a realidade vivida. Não posso pensar num educador que trabalhe 
superficialmente, ele primeiro tem de entender a questão ambiental nos seus 
diferentes aspectos, se não, pode cair no lugar comum, ou seja, entrar na questão 
apenas da conduta individual (QUINTAS, 2013, p. 8): 

  
Atualmente, o PSV carece de estudos aprofundados, visto que seu órgão gestor sequer 

possui dados estatísticos atualizados sobre as SV’s e, consequentemente, não há dados 

atualizados referentes aos profissionais que nelas atuam, a formação que possuem e nem 

mesmo os tipos de atividades desenvolvidas por estes.  

 

Metodologia 

O relato apresenta um caráter exploratório, que de acordo com Triviños (1987, p. 109) 

“permite ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema. O 

pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade 

específica, buscando antecedentes, maiores conhecimentos [...].”  

Optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez que este tipo de pesquisa caracteriza-se 

pela abertura das perguntas, rejeitando-se toda resposta fechada, dicotômica, fatal, ou seja, vai 

além do aprofundamento por análise, buscando o aprofundamento por familiaridade, 

convivência, comunicação (DEMO, 2000).  
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Foram utilizados instrumentos alternativos na coleta de dados, uma vez que, na 

abordagem qualitativa, “o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento 

e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e 

neutro; está possuído de significados e relações [...]” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79).  

Dentre os instrumentos de coleta de dados utilizados para a realização do relato estão: a 

entrevista não-estruturada, a observação participante natural, anotações de campo de natureza 

reflexiva e análise de documentos internos. Em relação aos procedimentos técnicos, foram 

utilizados a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e o relato de experiência. 

 

Relato de experiência da Sala Verde da FURG: desafios, problemáticas e perspectivas 

 

A efetivação da Sala Verde Judith Cortesão da FURG (SV/FURG) como espaço 

educador sustentável enfrenta alguns desafios. Um deles diz respeito à concretização do 

Projeto Pedagógico (PP) da Sala, o qual foi submetido ao edital 1/2005 do MMA pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA). Devido à qualidade do PP e 

aos recursos a serem disponibilizados para abrigar o projeto, a FURG foi contemplada com 

uma SV. Sendo assim, a FURG assinou no dia 01 agosto de 2005 um acordo 

responsabilizando-se pela disponibilização de recursos para mantê-la.  

O PP definiu a identidade da SV/FURG, bem como os caminhos a serem seguidos, os 

objetivos e metas a serem alcançados, as ações a serem realizadas com os cursos 

(licenciatura/formação de professores e PPGEA) e comunidade em geral. Segundo o PP, a 

proposta era tornar a SV/FURG um Centro de Informação e Formação Ambiental, ou seja, foi 

concebida para atuar nos dois enfoques propostos pelo PSV do MMA (FURG, 2005). 

Entretanto, até o ano de 2012, a SV/FURG se caracterizou apenas como um espaço de 

informação ambiental, coordenado por um bibliotecário vinculado ao Sistema de Bibliotecas 

(SiB) da FURG. Em seu início, contou com o apoio pedagógico de um professor do PPGEA, 

porém, as atividades de formação ambiental não foram realizadas e a mesma passou a 

oferecer apenas serviços de informação ambiental, por ser considerada também, a partir de 

agosto de 2006, como uma biblioteca setorial do SiB/FURG, denominada Biblioteca Setorial 

da Pós-Graduação em Educação Ambiental Sala Verde Judith Cortesão. 

O acervo da Sala, desde sua inauguração, foi ampliado por meio de doações da 

comunidade universitária e do MMA, bem como por meio de compras realizadas via 

SiB/FURG. Porém, o espaço físico da Sala não comporta mais o referido acervo e este se 

tornou outro desafio a ser superado, a fim de continuar oferecendo informação ambiental 
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atualizada e de qualidade, visto que no momento atual, não pode continuar atualizando seu 

acervo, nem mesmo há espaço para o desenvolvimento de atividades de formação ambiental.  

A partir de 2012, com a chegada de uma nova bibliotecária coordenadora para a Sala, 

começaram a ser desenvolvidas atividades de formação ambiental, por meio de projetos de 

extensão, conforme previsto no seu PP e que não eram efetivadas anteriormente. Contudo, o 

desenvolvimento de ações pontuais, realizadas por um grupo isolado com formação apenas na 

área de Biblioteconomia, acabavam ficando desconexas, por não envolverem os diferentes 

sujeitos previstos no PP e no processo educativo da Sala. Desse modo, as ações corriam o 

risco de não serem levadas adiante, seja por rotatividade da coordenação da Sala, que se dá 

por um profissional bibliotecário, seja pela não adesão do coletivo do PPGEA.  

Desta forma, formalizou-se um pedido à coordenação do PPGEA para que a 

SV/FURG contasse novamente com o apoio de um docente do programa, a fim de que este 

pudesse se responsabilizar pelas atividades pedagógicas voltadas à formação ambiental, além 

de envolver os discentes na práxis da EA, o que não seria de competência do bibliotecário. 

Em 2014, este desafio começou a ser solucionado e a coordenação do PPGEA indicou uma 

professora do programa para atuar na SV/FURG. 

Com o intuito de envolver os diferentes sujeitos previstos no PP da Sala, em 2013, a 

bibliotecária coordenadora da SV/FURG desenvolveu um projeto de extensão denominado 

“Jogo de Tabuleiro de Educação Ambiental Trilha do Planeta”. A iniciativa do projeto partiu 

da importância dos jogos de tabuleiro no processo educativo, sendo assim, uma oportunidade 

para se levar um pouco de EA às crianças, a partir desta valiosa ferramenta lúdica e de 

aprendizado, desenvolvida com o intuito de ser distribuída gratuitamente à comunidade.  

Para a execução do projeto, a SV/FURG firmou parceria com alguns órgãos da 

universidade e parceiros externos. O cartunista e mestrando em Educação Ambiental do 

PPGEA/FURG Wagner Passos foi o autor do jogo e o responsável pelo desenho gráfico, o 

qual contemplou também informações ambientais do município e região.  

O jogo foi impresso em tamanho gigante, sendo as crianças os “peões” do tabuleiro. O 

jogo foi levado para a 41ª Feira do Livro da FURG 2014, evento aberto à comunidade em 

geral do município de Rio Grande/RS, onde o público infantil teve a oportunidade de jogá-lo, 

envolvendo-se nas aventuras e desafios ambientais que o mesmo propunha. A atividade 

atendeu em torno de 450 crianças. Após o jogo, os participantes ganharam mudas de árvores 

nativas da região para cultivo, bem como a versão impressa do jogo. 

Entretanto, a SV/FURG tem se sentido desconexa do PSV, visto que não está havendo 

diálogo e interação deste órgão gestor com suas Salas e o envio de materiais informacionais 
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está cada vez menor. Quando são enviados e-mails para o DEA ou são postadas dúvidas na 

lista do grupo, sequer são respondidos. Percebe-se que este sentimento é compartilhado por 

inúmeras Salas, conforme as informações e depoimentos coletados na lista do grupo (cf. 

Quadro 01). Sendo assim, além das problemáticas locais vivenciadas, a SV/FURG também 

enfrenta dificuldades por conta da descontinuidade de gestão do DEA ao PSV. 

 

Resultados e discussões  

Algumas dúvidas e questionamentos impulsionaram o presente relato: Quem faz parte 

do PSV? Quantas Salas estão atuando, qual o público-alvo e o que efetivamente está sendo 

desenvolvido por elas? Quantas Salas desistiram do PSV e por quê? Quem são os 

profissionais atuantes no PSV? Quantas Salas apenas articulam atividades de sensibilização 

ambiental e quantas atuam como Centros de Informação e Formação Ambiental? Quem ainda 

recebe publicações/kits do MMA? Por que não está havendo diálogo do DEA com as Salas? 

O PSV constitui-se em um efetivo instrumento de apoio ao MMA/DEA para a implementação 

da PNEA e do ProNEA? Como se dá o monitoramento/avaliação do PSV? Existe um 

diagnóstico atual sobre o PSV? O MMA ainda possui interesse nessa política pública? Por 

que o DEA abriu 110 novas vagas se não está havendo diálogo nem com as Salas atuais? 

A fim de começar a entender melhor as problemáticas vivenciadas pelos atuais 

gestores e colaboradores das SV’s, bem como responder alguns dos questionamentos acima, 

foi realizada uma coleta de dados na lista de discussões do PSV, após alguns questionamentos 

feitos ao grupo, a fim de fundamentar o presente relato e estabelecer um processo dialógico 

com os agentes envolvidos no processo. Por meio dos relatos e depoimentos, percebe-se como 

andam as impressões e sentimentos destes em relação à gestão do PSV. Dentre as tantas 

dificuldades encontradas pelos coordenadores e colaboradores destes espaços e citadas na lista 

de discussão do grupo, destacam-se abaixo algumas destas falas:  
 

Quadro 01 - Relatos encaminhados à lista de discussão do Projeto Sala Verde. 

Sala  
Verde 1 

“Estamos realizando EA, mas o órgão governamental que deveria pensar nisso e que institucionalmente serve para isso, 
de uns tempos para cá, só pensa naquilo... Código Florestal e esqueceu todo o restante! [...]. A quanto tempo não 
recebemos um e-mail de uma pessoa do MMA nesta lista. Hoje quem nos escuta?”. 

Sala  
Verde 2 “Parece não ser projeto do Ministério dar vozes às Salas Verdes já implantadas”. 

Sala 
Verde 3 

“Muito triste ver um projeto como o PSV, com característica de programa de implementação da EA no Brasil, 
encontrar-se nessa situação”. 

Sala  
Verde 4 

“Realmente o MMA está deixando muito a desejar no apoio e fortalecimento do projeto Sala Verde. Como os demais 
colegas já comentaram, a situação para manter estes espaços está muito difícil [...]. Estou na caminhada e luta com 
vocês, precisamos que o MMA cumpra seu papel de instituição âncora do projeto e retome as coordenadas do mesmo o 
mais breve possível!”. 

Sala  
Verde 5 

“Começamos o início de um processo de sistematização das ações das SV na formação de Grupo de Trabalho que 
atuariam em várias frentes e com isso, fortaleceríamos o projeto. Mas por questões de gestão (mudanças, escassez de 
pessoas, etc.), inclusive na coordenação do Projeto em Brasília, as coisas ficaram paradas.” 

Sala  “Aproveito a deixa e chamo a atenção para o papel das políticas públicas, em especial, aquelas que visam facilitar e dar 
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Verde 6 o apoio didático e pedagógico aos educadores/educadores ambientais que estão nas pontas destas políticas, ou seja, que 
atuam diretamente nas escolas e movimentos sociais... uma delas são (ou deveriam ser?) as salas verdes[...].” 

Sala  
Verde 7 

“É lastimável a forma com que o PSV está sendo dirigido pelo MMA nos últimos dois anos, principalmente. Espera-se 
que um dia o MMA saia do "coma profundo" em que se encontra com relação ao PSV: A falta de compromisso desta 
instituição mediante os acordos firmados com cada instituição parceira; A falta de informação oficial com relação às 
expectativas, metas e diretrizes do MMA com relação ao projeto para os próximos anos; espero ter provocado um real 
desconforto em nossos gestores, se é que alguém vai se importar com isso.” 

Fonte: Lista de discussão do grupo Projeto Sala Verde. 

Além disso, o presente trabalho analisou dados e documentos de diagnósticos 

realizados pelo DEA/MMA em 2004, 2007 e 2010. Alguns apresentaram pouca 

validade/qualidade, visto que a amostragem utilizada foi baixa e os resultados nunca foram 

divulgados às Salas, nem disponibilizados na página ou blog do PSV. Este último diagnóstico, 

realizado em 2010, baseou-se na interpretação de dados coletados 3 anos antes. 

A partir dos dados levantados por meio das manifestações dos gestores das SV’s na 

lista de discussão do grupo e pela análise dos documentos de diagnósticos do DEA, percebe-

se que tal política pública, embora indispensável, encontra-se precária e precisa de amplo 

debate. Evidentemente que se torna importante a realização de uma investigação maior e mais 

aprofundada sobre tal política. Contudo, este relato retrata um pouco a situação atual do PSV 

e evidencia a descontinuidade de gestão, diálogo e investimentos no referido Projeto, tanto 

pelo DEA, seu órgão gestor, quanto pelas instituições públicas ou privadas que o abrigam.  

Este cenário enfraquece a atuação das SV’s e conforme os dados coletados percebe-se 

que as Salas em atuação tem diminuído muito. O DEA não demonstra acompanhamento, 

monitoramento e nem incentiva a visibilidade das ações desenvolvidas, bem como tem 

deixado de promover a comunicação e articulação do PSV, conforme termo de compromisso 

assinado com as instituições que apostaram nesta parceria. O diálogo e o envolvimento do 

DEA com as SV’s torna-se necessário, podendo potencializar e tornar as práticas de EA 

desenvolvidas pelas SV’s mais visíveis e integradas, em conjunto com outros Projetos do 

MMA e movimentos de educadores ambientais, fortalecendo assim tal política pública.  

 A seguir, sugerem-se algumas diretrizes importantes a serem realizadas, a fim de 

manter a continuidade desta política pública, que em seu início manteve-se consolidada, 

porém, nos dias atuais, encontra-se completamente órfão do seu órgão gestor:  

- O PSV necessita de um diagnóstico atual, de qualidade e abrangente, tanto para as Salas, 

quanto para as comunidades por elas atendidas. Saber “onde estamos”, “para onde vamos”, “o 

que queremos” e “o que as comunidades atendidas anseiam” torna-se primordial.  

- Realização de um estudo aprofundado do PSV, por meio das metodologias de matriz de 

monitoramento e avaliação de projetos/programas sociais, com retorno à sociedade e aos 

agentes envolvidos.  
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- Utilizar e produzir indicadores que de fato apontem os impactos do PSV. A avaliação de 

impacto permite determinar se um programa/projeto surtiu os efeitos propostos.  

- Firmar parcerias que contemplem entre seus objetivos a arrecadação de recursos para o 

fortalecimento do PSV, além da conexão com outras ações do DEA e de outras Secretarias do 

MMA, a fim de colaborarem com a consolidação destes espaços educadores sustentáveis. 

- Oferta de cursos, seminários e eventos de caráter formativo (presenciais e/ou a distância).  

- Instituir debates por meio de Encontros Nacionais e Regionais de Salas Verdes, 

oportunizando a troca de experiências/informações entre educadores que atuam nas Salas. 

- Elaborar publicações voltadas às SV’s (equipe educativa, comunidades atendidas e entorno, 

sustentabilidade das Salas Verdes, entre outros). 

 

Considerações finais  

Após a realização deste debate inicial, alguns dos questionamentos que impulsionaram 

o desenvolvimento do presente relato puderam ser respondidos e outros ainda carecem de 

estudos mais aprofundados para tal. Contudo, a intenção deste relato em problematizar a 

respeito dos desafios de gestão, diálogo e investimentos no PSV, tanto pelo DEA/MMA, 

quanto pelas instituições públicas ou privadas que o abrigam, foi alcançada. 

 Este debate insere-se igualmente num movimento ainda necessário ao campo de 

políticas públicas, no que diz respeito à revisão crítica e ao entendimento do processo de 

constituição, permanência e avaliação do PSV. Percebe-se a carência de fundamentação em 

relação ao tema, o que justifica a importância deste debate, a fim de contribuir com a práxis 

das SV’s atuantes e auxiliar na compreensão e melhoria contínua desta política pública, que 

está posta há 14 anos e que necessita, urgentemente, de um novo olhar, tanto pelo 

DEA/MMA, seu órgão gestor, como pelas instituições parceiras que as abrigam.  
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EIXO 02: Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educadores 

 

 

A FORMAÇÃO DO EDUCADOR AMBIENTAL NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

DE MESTRES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA FURG 

 

Ricardo Gauterio Cruz1 
Luis Fernando Minasi2 

 

Resumo 
Temos compreendido a Educação Ambiental para além de um simples campo do saber, mas como a estratégia 
político-pedagógica para emancipação dos sentidos humanos acerca dos fundamentos do modo de produção 
material de nossa sociedade, que guarda em sua essência o fundamento desta crise de proporções civilizatórias 
que vivemos. Partindo desta concepção, buscamos compreender as representações sociais materializadas em 
algumas dissertações defendidas junto ao PPGEA-FURG de modo a conhecer o movimento de produção de tais 
saberes. As representações ali plasmadas denotam grande comprometimento social e alinhamento conceitual 
com as compreensões de humanidade, meio ambiente e natureza que consideramos adequados a uma prática 
autêntica e revolucionária, necessária a superação das relações destrutivas engendradas pelo Capital. Entretanto, 
concluímos que, não raramente, existe um processo de inversão na compreensão dos educadores ambientais, que 
serve não somente à reprodução das mesmas relações sociais que se destinam a satisfação das necessidades do 
capital – em oposição aos interesses genuinamente humanos – como também à reprodução do modo de produção 
que tem, em sua essência, a necessidade de crescente destruição da natureza e da dignidade humana. 
 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Ambiental. Representações Sociais. 
 

Introdução 

A crise do modo de produção que temos entendido estar em curso apresenta-se para 

além da crise financeira capitalista, como problema de ordem ambiental, como crise ligada à 

totalidade do potencial de autodestruição da humanidade no atual desenvolvimento histórico, 

principalmente por meio da destruição irrevogável da natureza pelo Capital. Neste contexto, 

temos compreendido a Educação Ambiental para além de um simples campo do saber, mas 

como a estratégia político-pedagógica para emancipação dos sentidos humanos acerca dos 

fundamentos do modo de produção material de nossa sociedade, que guarda em sua essência o 

fundamento desta crise de proporções civilizatórias que vivemos.  

Assim, o que esperamos do pesquisador egresso do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), de acordo 
                                                 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA-FURG). Mestre em Educação 
Ambiental. ricardo.gauterio@gmail.com  
2 Doutor em Educação (PPGE-UFRGS), docente da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 
lfminasi@terra.edu.br  
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com os objetivos constantes de seu Projeto Pedagógico (SCHMIDT, 2010), é que seja capaz 

de compreender as relações sociais para além de sua manifestação aparente, de modo a 

compreender a essência dos fenômenos materiais – tanto no desenvolvimento de sua 

dissertação de mestrado, como em sua vida e militância. É neste sentido que compreendemos 

necessário distinguir que tipo de saberes estão sendo trabalhados no PPGEA, considerando 

sua vocação crítica e emancipadora do homem. 

A formação dos educadores ambientais pelo PPGEA-FURG é a expressão material, 

produto do modo de organização e sistematização do Programa, cujo compromisso se 

apresenta como formador de intelectuais humanizadores, e, portanto, comprometidos com o 

desenvolvimento de práticas emancipatórias. Partindo desta premissa, nos propusemos a 

analisar as representações sociais presentes em algumas dissertações defendidas junto ao 

PPGEA-FURG, buscando compreender o movimento do processo formativo dos sujeitos. 

O fenômeno material-social particular que nos propomos estudar, a Formação dos 

Educadores Ambientais do PPGEA/FURG, do modo que o fizemos, nos levou a selecionar 

algumas dissertações de egressos do PPGEA, entre o período de 2005-2010, na linha de 

pesquisa Educação Ambiental, Ensino e Formação de Educadores, buscando compreender por 

meio de que teorias estão sendo constituídos os sujeitos pesquisadores, e por conseqüência, 

que tipo de ação política, que tipo de prática social, é desenvolvida pelo Educador Ambiental.  

A amostra foi analisada, em um primeiro momento, com o objetivo de realizar o 

levantamento de categorias que serviram de suporte para análise do conteúdo das dissertações. 

Feita a categorização – levantadas as categorias empíricas – procedemos a análise crítica do 

conteúdo das dissertações, apoiando-nos nas categorias filosóficas do Materialismo Dialético 

e nas categorias sociológicas do Materialismo Histórico, de modo a conhecer as 

representações sociais desses mestres, que como a temos compreendido, são a essência do 

fenômeno material social particular, Formação do Educador Ambiental.  

De modo preliminar, entretanto, foi necessária a análise documental do Projeto 

Pedagógico do curso, a partir da qual entende-se que a Educação Ambiental é parte 

indissociável de uma educação problematizadora, que tem por objetivo a formação de 

cidadãos capazes de desvelar criticamente a trama das relações econômico-político-ecológicas 

nas quais as suas vidas estão inseridas e transformar a realidade, ”rumo a uma sociedade sem 

opressores nem oprimidos e em intercambio sustentável com a natureza não-humana” 

(SCHMIDT, 2010, p.11). 

Esta compreensão, presente no Projeto Pedagógico do PPGEA, aponta de forma 

inequívoca para aquilo que é denominado por Loureiro (2006) Educação Ambiental 
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Transformadora, que se alinha com uma compreensão de mundo calcada na teoria marxista e 

no ideal de uma sociedade sem classes. 

A Educação Ambiental Transformadora é compreendida por nós, como a educação 

essencialmente comprometida com a transformação, mudança da forma, alteração radical no 

modo de organização da sociedade, por meio da emancipação dos sentidos dos sujeitos, de 

maneira que lhes seja possível desenvolver uma consciência crítica, verdadeira, dialética da 

realidade. É, portanto, um instrumento a serviço da classe oprimida, um meio para a 

revolução do proletariado. Parafraseando o título de uma obra de Paulo freire, esse 

instrumento seria a Educação Ambiental do Oprimido. 

Afirmando nosso entendimento de que a exata compreensão da realidade social será 

a arma decisiva na luta de classes, e que a luta de classes se traduz na luta pela consciência do 

oprimido, então compreendemos a Educação Ambiental, no sentido posto pelo Projeto 

Pedagógico do PPGEA, como o fazer educativo necessariamente comprometido com a 

superação do Modo de Produção Capitalista e das relações opressivas e destrutivas dele 

advindas. 

Esta compreensão figura de modo bastante claro no Projeto Pedagógico do curso, ao 

apontar que “o horizonte de sentido e significado que o programa consagra na formulação de 

suas linhas de pesquisa (...) a fim de transfigurar o mais fielmente possível o seu propósito”, 

qual seja, “o de formar sujeitos íntegros e integrados aos processos sociais”. O documento 

define, na seqüência, integridade “como o processo mesmo de humanização do humano” 

(SCHMIDT, 2010, p.17). 

É neste sentido que compreendemos a humanização do humano como o fazer 

histórico e social por meio do qual os indivíduos realizam, ou buscam realizar, as suas 

potencialidades. No mesmo sentido, estamos compreendendo o trabalho alienado, a reificação 

da força de trabalho e a produção de mais valia como entraves a realização do vir-a-ser 

humano, da sua possibilidade de ser-mais humano, de desenvolver as suas potencialidades, 

enfim, de dar segmento ao processo de humanização. 

É neste sentido que compreendemos necessário distinguir que tipo de saberes estão 

sendo trabalhados no PPGEA, considerando sua vocação crítica e emancipadora do homem. 

A formação dos educadores ambientais pelo PPGEA-FURG é a expressão material, produto 

do modo de organização e sistematização do Programa, cujo compromisso se apresenta como 

formador de intelectuais humanizadores, e, portanto, comprometidos com o desenvolvimento 

de práticas emancipatórias.  

Os saberes produzidos por seus egressos, na forma como estamos compreendendo o 
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devir do PPGEA, necessitam ser saberes comprometidos com a emancipação humana e com a 

superação do modo de produção em cujas relações o ser humano e a natureza são levados a 

produzir além das necessidades humanas e da capacidade de suporte das relações produtivas, 

fazendo com que as forças produtivas essenciais, que estamos compreendendo como sendo o 

homem e a natureza não humana, encontrem-se próximos de seu estado de esgotamento.  

Discussão 

As considerações que passaremos a tecer passam centralmente pela categoria de 

Ideologia. Nos cabe lembrar a carga conceitual desta categoria: entendemos a ideologia como 

um conjunto de saberes por meio dos quais os indivíduos toma decisões e conduzem suas 

ações, a partir de determinados interesses. É importante salientar que, neste contexto, nem 

sempre os indivíduos produzem sua vida cotidiana a partir dos interesses que lhe são próprios, 

mas ao contrário, na sociedade capitalista é comum que se opere uma inversão no campo 

ideológico, ou seja, os indivíduos produzem sua vida cotidiana a partir saberes que são 

antagônicos a seus próprios interesses. 

O sujeito que reproduz a ideologia contrária a seus próprios interesses e a toma como 

elemento referencial de sua prática social, entretanto, não é um falseador intencional da 

realidade, um mistificador mal intencionado que reproduz uma mentira, mas sim um sujeito 

preso a certas determinações de classe que, por suas condições sócio-políticas e histórico-

econômicas, reproduz idealmente o modo dominante de reprodução da vida material, ou seja, 

faz das forças materiais dominantes de uma época também as suas forças espirituais 

dominantes3.  

Estamos compreendendo que as representações sociais dos egressos do PPGEA 

denotam grande comprometimento social e alinhamento conceitual com as compreensões de 

humanidade, meio ambiente e natureza que consideramos adequados a uma prática autêntica e 

portadora dos interesses dos oprimidos e expropriados, necessária a superação das relações 

destrutivas engendradas pelo Capital. A compreensão de natureza a partir da categoria de 

totalidade, como estamos convencidos, é capaz de conduzir a uma percepção adequada do 

movimento de nossa sociedade e das relações que realmente estão em desacordo com o 

desenvolvimento da humanidade de modo harmônico com o seu meio. 

Igualmente importante, segundo estamos entendendo, é a superação do dualismo 

entre homem e natureza. Uma marca muito presente no movimento ambientalista, e que se faz 

presente em muitas discussões do PPGEA, diz respeito a um certo reducionismo, e a um certo 

                                                 
3 Mais uma vez, em alusão direta à obra A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. 

203

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



barateamente conceitual4, que querendo opor o ser social à natureza, insiste na aplicação das 

adjetivações “antropocêntrico” – adjetivo dos “maus” – e “biocêntrico” – adjetivo dos “bons”. 

Este maniqueísmo anti-dialético vem se mostrando um grande entrave na produção 

das condições objetivas para compreensão dos problemas centrais da humanidade: a 

exploração do homem pelo homem para a satisfação das necessidades crescentes do 

metabolismo do capital, e conseqüente degradação do meio natural. 

Reduzir as discussões ambientais a tal nível de simplificação implica na produção de 

alternativas igualmente reducionistas – e ineficazes – de enfrentamento. Uma delas – a 

principal e mais perigosa, segundo compreendemos – consiste em uma agenda 

comportamentalista, que desloca ao indivíduo a responsabilidade pelo modo como a 

humanidade vem relacionando-se, destrutivamente, com a natureza. 

A partir desta compreensão invertida, passam a se reproduzir representações ideias 

inexatas que querem reorientar os padrões de consumo dos indivíduos, sem, entretanto, sequer 

cogitar qualquer possibilidade de alteração no modo de produção – que é o responsável não 

apenas pela produção da riqueza material da sociedade (do conjunto de seus valores de uso) 

como também por sua disfunção, que engendra nas relações de troca e de acumulação o 

sofrimento humano e a degradação ambiental. 

Igualmente importante no enfrentamento da crise ambiental é o entendimento do 

meio ambiente como mediação. A mediação é um dos aspectos mais relevantes da dialética, 

pois segundo estamos entendendo, os fenômenos enquanto totalidades se constituem por 

contradições em constante movimento. O meio ambiente, assim, não é apenas o espaço 

geográfico ocupado pela esfera biológica, o lócus que os dicotomizadores maniqueístas 

querem proteger a qualquer custo, mas o conjunto de mediações sociais e biológicas que 

determinam o conteúdo material da natureza enquanto totalidade. 

Aqueles que entendem que exista o “bem” e o “mal” na relação entre humanidade e 

natureza, tendem a entender o meio ambiente como o conjunto de biomas que formam o 

ecossistema planetário, e cuja homeostase encontra-se ameaçada pela forma como os recursos 

naturais são consumidos pelo ser humano nos atos singulares de sua vida. Esta compreensão 

não se faz presente nas representações que analisamos, mas surge de modo recorrente em 

diversas discussõs, em especial para defender o barateamento conceitual ante as exigências de 

um estudo aprofundado dos determinantes histórico-econômicos da crise ambiental. 

Concepções como esta estão em notória expansão no meio acadêmico, objetivando-

                                                 
4 O que tanto Emir Sader (2003) como Edward Thompson (1981) chamariam de Miséria da Teoria. 
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se em um construto teórico que reúne saberes eivados dos interesses reformistas do capital, 

que em nossa compreensão, não poderão conduzir a humanidade a outro destino que não seja 

à reprodução indefinida do mesmo, enquanto houver humanidade e natureza para sustentar 

esta reprodução.  

Se faz necessário, ainda, problematizar o currículo do Programa, a partir, sobretudo, 

da observação, da abstração e da discussão com colegas e professores, das mediações 

experimentadas tanto nas salas de aula como nos diferentes espaços formativos do PPGEA. 

Compreendemos o currículo como condicionante prioritário na formação do educador, e neste 

sentido, temos compreendido a organização curricular do PPGEA como inadequada a 

formação de educadores – adjetivados ou não de „ambientais‟ – críticos e capazes de 

promover mudanças significativas na ordem social vigente. 

Compreendemos a formação do educador ambiental do PPGEA como calcada em 

uma perigosa autonomia, na ausência de parâmetros para definição dos componentes 

curriculares que fizeram/farão parte do currículo particular que cada discente irá cursar no 

PPGEA. O regimento original do PPGEA, aprovado no ano de 2005, trazia um núcleo de 

componentes curriculares obrigatórios, dentro do qual existiam disciplinas relativas à 

Filosofia, Sociologia, Meio Ambiente e Metodologia da Pesquisa. Este regimento sofreu 

alterações ao longo dos últimos anos, que culminaram na abolição das disciplinas obrigatórias 

no Programa. 

No desenvolvimento desta pesquisa, reafirmamos nossa compreensão de que a 

vocação ontológica do ser social, que é seguir se humanizando, se desenvolvendo, realizando 

o seu vir-a-ser (vocação esta que se coaduna com os objetivos expressos no Projeto 

Pedagógico do PPGEA) encontra na forma particular de metabolismo social do Modo de 

Produção Capitalista um entrave à objetivação deste desenvolvimento. Temos compreendido, 

assim, que não há possibilidade de humanização que venha a ocorrer em um modelo 

societário erigido sobre a exploração do homem pelo homem. Temos entendido que, enquanto 

perdurar a dominação imposta sobre a classe trabalhadora, sobretudo por meio do complexo 

da ideologia, pela venda da força de trabalho, não haverá liberdade, muito menos 

humanização, ou solução possível para a crise ambiental que vem demonstrando 

possibilidades muito concretas de ameaça a vida humana no planeta. 

Neste ponto, não conseguimos encontrar uma terceira via, uma “caminho do meio”, 

que não passe pela revolução contra o capital ou pela barbárie humana, pois não há terceira 

via: ou se é favorável a exploração do homem pelo homem ou se é contrário a ela; e em sendo 

contrário à estas relações, se é contrário ao modo de produção que nelas encontra 
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sustentáculo, pois não há como acabar com a exploração do homem pelo homem sem acabar 

com o modo de produção que depende de relações desta natureza para se reproduzir. 

São estes saberes que, não raramente, deixam de fazer parte dos conteúdos 

programáticos do PPGEA, cedendo espaço para questões cada vez mais pontuais (e menos 

fundamentais) que desviam o foco da análise da luta de classes para focá-la em um 

relativismo incapacitante, incapaz de produzir o novo (capaz apenas de reproduzir o velho). 

Os saberes necessários à formação do educador ambiental capaz de ser agente da 

transformação, capaz de operar de forma consciente no/com o mundo, como temos 

compreendido, são os saberes do mundo concreto, e necessitam ser os saberes da essência do 

mundo concreto – não da realidade aparente que os meios de comunicação de massa nos 

mostra, que a ideologia dominante apresenta como sendo o cerne de nossos problemas, 

quando de fato são meras conseqüências do próprio modo de produção. 

Neste sentido, entendemos a categoria de Ideologia como central na formação dos 

egressos do PPGEA, no sentido de uma inversão onde a Ideologia da classe dominante é 

assumida como portadora das representações ideais e dos mais genuínos anseios da classe 

dominada, ou seja, um conjunto de ideias, crenças e valores que conduzem os indivíduos a 

desenvolverem uma compreensão de mundo determinada a partir dos interesses da classe que 

lhe é antagônica. E neste sentido, a partir da análise sobre as representações sociais de mestres 

em Educação Ambiental do PPGEA-FURG, estamos convencidos de que a ideologia 

burguesa é um forte componente da constituição destes pesquisadores. 

Chegamos a esta abstração por inferirmos que, não raramente, existe um processo de 

inversão na compreensão dos pesquisadores, de forma que passam a compreender seus 

fenômenos de pesquisa a partir de um complexo de relações causais que, na realidade 

objetiva, se mostra equivocado. Esta natureza de inversão, como a temos compreendido, serve 

não somente à reprodução das mesmas relações sociais que se destinam a satisfação das 

necessidades do capital – em oposição aos interesses jenuinamente humanos – como também 

à reprodução do modo de produção que tem, em sua essência, a necessidade de crescente 

destruição dos meios de produção – força de trabalho e natureza. 

Este tipo de inversão mistificadora do real se objetiva na compreensão das 

conseqüências do modo de produção como se fossem suas causas. Ao confundir causas e 

conseqüências do fenômeno – do modo de produção, no geral, e da relação do modo de 

produção com seus fenômenos de pesquisa, no particular – o pesquisador irá apontar para 

soluções inócuas frente às reais necessidades que emergem da relação entre o fenômeno de 

pesquisa e os seres sociais que com ele se relacionam. 
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Consideremos, a título de ilustração, um pesquisador que entenda que o 

individualismo da vida moderna, que atomiza o ser humano em sua convivencialidade, 

sustenta um determinado ethos que conduz o individuo à decisões de consumo 

ambientalmente insustentávies. Para este pesquisador, a resolução dos problemas ambientais 

reside no desenvolvimento de sentidos de pertencimento do individuo à comunidade 

planetária, de modo a desenvolver uma consciência ambiental que, por intermédio de uma 

reforma íntima, conduza o indivíduo à desenvolver hábitos de consumo social5 e 

ambientalmente sustentáveis. 

Consideremos um segundo exemplo hipotético, com a mesma finalidade didática: um 

pesquisador que entenda a crise ambiental como reflexo da crise do paradigma da 

modernidade, defendendo que, ao vencermos o modo cartesiano de fazer ciência, e com ele 

superarmos os requisitos de cientificidade relativos à validação estatística e à reprodução dos 

resultados – inadequados á necessidades das ciências sociais. Este pesquisador encontrará na 

reforma da consciência dos indivíduos a chave para a superação dos problemas ambientais, 

estando convencido de que, ao entender a realidade não como uma série de relações 

quantitativas que representam as leis de seu funcionamento, mas como um complexo de 

interações que produzem uma “teia” na qual o ser humano é uma aparte, o sujeito 

desenvolverá comportamentos condizentes com esta compreensão, ou seja, hábitos de 

consumo sustentáveis, por compreender que, ao fazer parte de um sistema complexo, precisa 

colaborar para sua manutenção. 

Compreendemos que ambos os pesquisadores hipotéticos estão equivocados, pois em 

ambos casos temos um processo de inversão onde as conseqüências dos fenômenos são 

tomados como fossem suas causas. Vejamos esta inversão no primeiro exemplo: as relações 

sociais de produção – mais especificamente o trabalho – produz indivíduos que necessitam 

por imposição do próprio modo de produção – realizarem etapas cada vez mais restritas do 

processo produtivo, sob ritmo cada vez mais intenso, relacionando-se cada vez menos – e 

mais superficialmente – com outros indivíduos durante a venda de sua força de trabalho. Esta 

relação de mínima sociabilização, como se nos apresenta, acaba sendo reproduzida na vida 

fora do trabalho, gerando um modo peculiar de vida marcado pelo isolamento e pelo 

atomismo das relações sociais. 

Segundo a compreensão que temos entendido como invertida, desenvolver outro tipo 
                                                 
5 No sentido que temos desenvolvido junto ao grupo de estudos Pão Manteiga e Marx – Café de Sábado, de 
possibilitar o consumo não só ao proprietário, mas igualmente – e no futuro, exclusivamente – ao seu produtor: 
socializar o consumo do que já é produzido de forma social. 
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de relações sociais, em que a convivencialidade seja oportunizada e os vínculos fraternos do 

indivíduo sejam ampliados, não implicará em qualquer mudança no processo produtivo que 

destrói a natureza, ou seja, a superação do individualismo não põem em movimento relações 

causais capazes de resultar na superação da crise ambiental. Por outro lado, subvertendo a 

compreensão invertida das relações causais – ou desideologizando-as – a mudança radical no 

modo de organização da produção de forma que o trabalho não tenha por finalidade a 

produção de lucro, mas a satisfação de necessidades humanas autênticas, tende a refrear o 

processo de degradação ambiental, assim como a sociabilidade atomística e o individualismo. 

Em nosso segundo exemplo hipotético a compreensão se apresenta igualmente 

invertida, não apenas transferindo ao indivíduo a responsabilidade pela crise ambiental, como 

entendendo que a chave para sua superação se encontra na compreensão acerca da realidade – 

não nas relações objetivas que nela se desenvolvem – como se a existência dependesse da 

consciência ou dela fosse produto. 

Esta natureza de inversão, ilustrada nos exemplos hipotéticos que apresentamos, não 

raro se fazem presentes nos documentos analisados, o que nos leva ao convencimento de que 

existe um forte componente ideológico que, por meio de operações que levam à 

compreensões invertidas da realidade, não apenas ocultam as relações causais que se 

desenvolvem na realidade objetiva, como, ao proceder tal ocultamento, dificultam ou mesmo 

impedem a adoção de estratégias eficazes ante aos desafios que a crise estrutural do Modo de 

Produção Capitalista nos apresenta. 

Este tipo de inversão – que compreendemos não como um falseamento intencional 

da realidade, mas como uma inversão na ordem de prioridade dos fatores – leva os 

pesquisadores a compreenderem a realidade confundindo os aspectos aparentes dos 

fenômenos como aspectos que lhes são fundamentais (essenciais). Assim, o movimento de 

desenvolvimento do fenômeno é entendido por sua exterioridade imediata, por sua 

manifestação aparente, não por sua essência, pelas leis reais e objetivas que constituem o seu 

fundamento.  

Estamos convencidos de que esta natureza de inversão vem operando de forma 

crescente no fenômeno geral formação de professores, e em particular, na formação dos 

educadores ambientais. Superar as relações ideologizadas, onde confundem-se as causas e as 

conseqüências, onde a aparência e a essência tomam os contornos de um amalgama, segundo 

a compreensão que nossa pesquisa vem permitindo desenvolver acerca de seu fenômeno, 

constitui-se como o grande desafio que o PPGEA precisa enfrentar para alcançar seu objetivo 

último, conforme consta em seu Projeto Pedagógico, de formar pesquisadores capazes de 
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desvelar a trama das relações econômico-político-ecológicas e transformá-la, pela prática, 

rumo à uma sociedade ambientalmente sustentável e socialmente justa – sem opressores nem 

oprimidos. 
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Resumo 
O presente trabalho traz a apresentação e a discussão do Projeto Catarse Ambiental. Este projeto acontece no 
espaço do Desafio Pré-Vestibular, projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, economicamente 
gratuito aos alunos dando prioridade aos alunos de baixa renda. O Desafio Pré-Vestibular é um projeto destinado 
a enfatizar a Educação Popular, onde o público que frequenta varia de jovens a idosos que tem como finalidade 
principal a preparação para a prova do ENEM. O Projeto Catarse Ambiental acontece com a finalidade de 
proporcionar debates e encontros que tratem diretamente da questão ambiental, considerando “os saberes” da 
Educação Popular, visto as temáticas serem levantadas pelos alunos através de suas percepções cotidianas sobre 
a questão ambiental. Os encontros para trabalhar tais temáticas acontecerão mensalmente, tendo início em agosto 
com término em novembro. O mesmo será trabalhado de forma transversal e interdisciplinar, visto as temáticas 
serem inseridas em um contexto nacional, o que corrobora com a preparação para a prova do ENEM que é um 
dos objetivos dos alunos, sendo enfatizadas através de uma visão ambiental, com contribuições de diversas áreas 
do conhecimento. 93 alunos serviram de base para a delimitação das temáticas, através de questionários 
socioculturais e de percepção da Educação ambiental aplicados a todos os alunos do curso. Questões emergentes 
em diversas escalas serão abordadas, como a escala individual, de sociedade e de administração pública. 
 
Palavras-chave: Educação Popular. Educação Ambiental. Interdisciplinaridade. 
 
 

Introdução 

O presente trabalho tem como palco de execução o espaço do Desafio Pré-

Vestibular. O Desafio Pré-Vestibular é um projeto de extensão da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPEL) onde os professores são educandos da UFPEL. Os alunos do curso 

frequentam o mesmo de forma isenta de taxas de pagamento, ou seja, o curso se apresenta de 

caráter gratuito aos alunos. Os mesmos são selecionados a partir de uma entrevista e análise 

econômica, onde são avaliadas as questões financeiras dos alunos inscritos, se estabelecendo 

prioridade de seleção aqueles de menor renda mensal per capta. O público varia de jovens a 

idosos que buscam a preparação para a prova do ENEM, dentre outras finalidades. 

Destacamos que o Desafio Pré-Vestibular é um projeto destinado a Educação 

Popular. Paulo Freire entende Educação popular como “o esforço de mobilização, 

organização e capacitação das classes populares” (FREIRE, 1989). Ainda sobre a Educação 

Popular, Gadotti (2007, Pg. 7) diz que: 

                                                           
1 Graduando em Licenciatura Plena em Geografia; Universidade Federal de Pelotas; andyweber20@hotmail.com 
2 Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas; Anhanguera Educacional – Pólo Pelotas e Graduanda no 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental; Instituto Federal Sul Rio-Grandense - Campus Pelotas 
Visconde da Graça; rafaelascm@live.com 
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a educação popular como uma concepção geral da educação, via de regra, se opôs à 
educação de adultos, impulsionada pela educação estatal, e tem ocupado os espaços 
que a educação de adultos oficial não levou muito a sério. Um dos princípios 
originários da educação popular tem sido a criação de uma nova epistemologia 
baseada no profundo respeito pelo senso comum que trazem os setores populares em 
sua prática cotidiana, problematizando-o, tratando de descobrir a teoria presente na 
prática popular, teoria ainda não conhecida pelo povo, problematizando-a, 
incorporando-lhe um raciocínio mais rigoroso, científico e unitário (GADOTTI, 
2007). 

 

Este trabalho traz a descrição do projeto intitulado pelos autores como Projeto 

Catarse Ambiental. A catarse, conforme diversos dicionários da língua portuguesa, traz uma 

ideia de desmistificação daquilo que é estranho à natureza do sujeito, ou seja, aquilo que era 

distante passa a ser compreendido a ponto de poder ser “apoderado” individualmente nos 

conhecimentos adquiridos de cada um. Neste contexto, o presente trabalho começa com a 

realidade da visão popular ao elencar as temáticas que serão abordadas, seguido de sua 

finalidade que é propiciar debates voltados à questão Ambiental. O plano de ação irá se 

desenvolver de acordo com a demanda de temáticas levantadas e a disponibilidade dos alunos, 

professores e do curso nos dias em que foi delimitado para ocorrência das aulas. Sendo assim, 

o presente trabalho tem por objetivo propiciar e dinamizar encontros ministrados por 

profissionais de áreas distintas a cerca das temáticas levantadas, a ponto de trazer as suas 

visões e suas contribuições, além de discutir com os alunos estes diferentes pontos. Pretende-

se também, orientá-los sobre diversas questões científicas atuais, cumprindo seu papel de 

mediador desta troca de informações que se pretende proporcionar no decorrer do trabalho, 

visto que, “o diálogo é considerado como base, sendo importante a interação com os sujeitos 

que estão inseridos na situação investigada, pois o papel do educador não é falar sobre a sua 

visão de mundo, nem tampouco, querer impô-la, depositando o conhecimento no educando” 

(FREIRE, 1987 apud KIST, 2010). Este trabalho surge, portanto, devido à possibilidade de se 

utilizar do espaço didático do Desafio Pré-Vestibular para que se possa ter a oportunidade de 

por em discussão estes diferentes contrapontos e visões frente à Educação Ambiental, que 

começa nas curiosidades e percepções e na necessidade de informações precisas para o 

entendimento de diversas questões da degradação ambiental do cenário atual. Através de 

apresentações e debates gerados nas aulas, poderão surgir princípios da Educação Ambiental 

que podem fazer a diferença frente a este quadro que cada vez mais se necessita destes 

espaços de informações e aprendizados. Logo, temos a oportunidade de mesclar os objetivos 

da preparação para a prova do ENEM com o objetivo do projeto, que é por em pauta 

discussões a cerca da temática ambiental de forma a considerar e trabalhar os entendimentos e 

percepções dos alunos, conceitos formulados pelo senso comum. 
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Além disso, o Desafio Pré-Vestibular, embora gratuito, sofre anualmente em todas as 

suas turmas uma constante e desanimadora evasão por parte dos alunos ao longo do período 

letivo. Pode-se verificar tamanha evasão de modo bem simples, devido ao fato de que a 

capacidade física do prédio onde se realiza o curso preparatório abriga apenas duas salas de 

aula com no máximo sessenta alunos cada. Entre os meses de março e abril, inicia-se o 

processo de seleção onde entram cento e vinte alunos no período da noite e cento e vinte 

alunos no período da tarde, totalizando duzentos e quarenta alunos. Ao final do primeiro 

semestre de cada ano, é possível que estas turmas sejam mescladas a ponto de se concentrar 

todos os alunos em apenas uma sala de aula, abrindo dessa forma, espaço para mais uma 

seleção de cento e vinte alunos, sendo sessenta em cada turno mencionado anteriormente. No 

total, são selecionados trezentos e sessenta alunos por ano. No último ano, por exemplo, 

segundo a diretoria do curso, com este mesmo número de selecionados somente cento e três 

frequentaram o mesmo até o fim, uma semana antes da prova do ENEM. Visto tal situação, 

este projeto visa a partir da participação dos alunos desde a criação do mesmo, aguçar a 

participação e o interesse de forma onde os alunos se sintam seguros e de posse do conteúdo 

que se esteja trabalhando, a ponto de os mesmos enxergarem a sua inserção dentro do 

conteúdo segundo o que é visto e vivido diariamente por eles na condição de cidadão. Dessa 

forma, estimula-se uma maior vontade e necessidade dos alunos em não só participar do 

projeto, como participar nas aulas, estar exemplificando tal temática debatida. Esta inserção 

da vida do aluno no conteúdo trabalhado torna a aula interessante para o aluno. Aulas que 

despertam o desejo e a vontade do aluno em participar e se fazer presente ajudam a combater 

a evasão. Estas são questões que justificam e problematizam o porquê da execução deste 

projeto que, mais uma vez reforçamos: dar ênfase à questão ambiental segundo a visão dos 

alunos. 

Visto o projeto trabalhar desde a sua base com a transversalidade e a 

interdisciplinaridade, salientamos e acreditamos que as mesmas têm muito a acrescentar com 

os saberes trazidos pela Educação Popular, visto que:  
Interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois o tratamento 
das questões trazidas pelos Temas Transversais expõe as inter-relações entre os 
objetos de conhecimento, de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na 
transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade 
promove uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, bem 
como a percepção da implicação do sujeito de conhecimento na sua produção, 
superando a dicotomia entre ambos. Por essa mesma via, a transversalidade abre 
espaço para a inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a referência a 
sistemas de significado construídos na realidade dos alunos (PCN, 1998). 
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Neste sentido, entendemos que a “interdisciplinaridade questiona a segmentação 

entre os diferentes campos de conhecimento produzidos por uma abordagem que não leva em 

conta a inter-relação e a influência entre eles” (PCN, 1998), e que a “transversalidade diz 

respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida 

real e de sua transformação (aprender na realidade e da realidade)” (PCN, 1998). 

Como se pode observar, desde o princípio do projeto abordado neste trabalho, é de 

suma importância a presença da realidade vivida pelos alunos em todos os pontos do mesmo. 

Neste sentido, outro ponto importantíssimo deve ser considerado e, automaticamente, 

corrobora com o conceito de transversalidade aqui apresentado: a presença do chamado 

currículo oculto, fonte de inúmeras aprendizagens ao aluno, que é “tudo aquilo que contribui 

para a aquisição dos saberes” (SACRISTÁN, 1998 apud SILVA, 2001). Por isso, com esta 

constante inter-relação acontecendo, onde se confrontam diversas formas de saberes, é 

necessária a abordagem do professor não só com uma versão aportada por “documentos 

científicos”, mas a visão percebida cotidianamente, que se insere numa condição de mediador 

de informações. Este ponto também é muito importante. 

Considerando o fato de os alunos terem de levantar questões corriqueiras 

individualmente no que tange a Educação Ambiental e levando em conta os diferentes pontos 

de vista, percepções e considerações sobre questões consideradas emergentes, nota-se uma 

diversidade de situações a serem elencadas, derivando principalmente do ambiente em que se 

vive e da subjetividade de cada um. A necessidade da Educação Ambiental se tornar alvo de 

inúmeros debates em diversos ambientes (principalmente em ambientes de educação) se torna 

mais frequente à medida que os dias vão passando e a natureza vai sofrendo modificações a 

ponto de ser transformada pelo homem, a caminhar numa velocidade cada vez maior a partir 

das entrelinhas apresentadas pelo cenário comercial (principalmente) globalizado em que se 

vive hoje. Analisa-se uma modificação nos “contornos da movimentação intelectual que surge 

no panorama político do pós-guerra, nos meados do século XX, provocando uma grande 

reviravolta na teoria cultural” (COSTA et al. 2003). Tais hábitos na sociedade em larga escala 

se deram devido ao fato de o “capitalismo passar a imperar no cenário pós segunda guerra 

mundial e o American Way of life ser bastante difundido até os dias atuais” (ANDRADE, 

2008). Segundo o mesmo autor, o  
“Modo americano de se viver” simboliza uma ideia bastante divulgada pelos 
Estados Unidos defendendo um estilo de vida pelo qual se prega o consumismo para 
se conseguir a felicidade e uma boa qualidade de vida. Esta ideologia vem sendo 
difundida até hoje e é um dos principais focos de crítica da sociedade 
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contemporânea, tanto em termos ambientais quanto socioeconômicos (ANDRADE, 
2008). 

 

Sobre o cenário globalizado, Andrade diz que  
a globalização vem se manifestando em um poderoso movimento capitalista em 
escala planetária, atuando nas esferas da política, da técnica, da economia e da 
cultura dos povos, ora criando os padrões de comportamento e ditando as regras do 
jogo geopolítico, ora fragmentando outras formas de sociedade e, até mesmo da 
própria “aldeia global” no sentido de dar mais poder aos empresários, banqueiros e 
outras minorias privilegiadas (ANDRADE, 2008). 

 

Tal situação nos remete a reflexão frente às afirmações já citadas, às diferenças 

sociais e a mudança a ponto de ditar a cultura dos povos, como cita o autor atestando que as 

críticas contemporâneas batem forte neste cenário atual, que ainda torna pequena a embora 

ascendente discussão sobre Educação Ambiental. 

Consideramos a Educação Ambiental como algo que “deve ser uma prática educativa 

que vise produzir autonomia e não a dependência, buscando a emancipação de sujeitos, 

tornando-se um instrumento de transformação, visto que capacita o educador e o educando a 

intervir na transformação da sociedade” (KIST, 2010). Porém, é necessário olhar para o meio 

ambiente sem o confundir com apenas o espaço natural, mas como “um espaço de inter-

relações existentes entre fatores químicos, físicos e sócios culturais” (KIST, 2010). Assim, 

acreditamos que: 
A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e interdisciplinar 
e pensa o meio ambiente não como sinônimo da natureza intocada, mas como um 
campo de interações entre a cultura, sociedade e a base física e biológica dos 
processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se modificam dinâmica e 
mutuamente (CARVALHO, 2006 apud KIST, 2010). 

 

Segundo Celso Vasconcellos “existem três dimensões básicas que precisam ser 

consideradas num planejamento: a realidade, a finalidade e o plano de ação” 

(VASCONCELLOS, 2009). É baseado nestes três pontos que o Projeto Catarse Ambiental se 

baseia na sua execução. Na realidade, trabalhando com a Educação Popular, tendo a 

finalidade de inserir a questão ambiental de forma interdisciplinar no cenário da vida dos 

alunos através das discussões, com um plano de ação que leva em conta na sua execução o 

interesse, a visão e a disponibilidade de participação dos alunos. Destacamos como de suma 

importância também o fato da forma interdisciplinar que acontecerá a abordagem dos temas 

durante os encontros. São pontos cruciais no sucesso na busca pelo sucesso da execução do 

Projeto Catarse Ambiental. 
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Metodologia 

Considerando esta condição da Educação Popular, o projeto pretende discutir as 

questões da temática ambiental levando em consideração, além de inserir as visões e 

percepções cotidianas dos alunos sobre a questão ambiental. Com isso, sabemos da 

necessidade atual de serem inseridas em todos os ambientes, principalmente os educacionais, 

discussões a cerca da problemática ambiental através de leituras referente ao tema. Também 

se percebeu alguns paradigmas sobre questões referentes ao meio ambiente e a Educação 

Ambiental nos conceitos populares e científicos. Sendo assim, no mês de julho foi aplicado 

um questionário a todos os alunos do curso, dos dois turnos, contendo questões que 

caracterizavam o público quanto à idade, sexo e se o caminho percorrido durante o ensino 

básico, se este se deu no ensino público ou privado, ou seja, uma caracterização sociocultural 

do público alvo. Em seguida, no mesmo questionário, vinham quatro questões referentes à 

concepção popular de Educação Ambiental, onde a primeira perguntava o que o aluno 

entrevistado entendia por Meio Ambiente; a segunda perguntava o que ele entedia por 

Educação Ambiental, a terceira se no dia-a-dia ele percebia situações de degradação do Meio 

Ambiente que poderiam ser minimizadas através da Educação Ambiental e, se sim, quais 

seriam elas. A quarta e última questão, pedia a sugestão de quais as temáticas percebidas 

diariamente, gostaria que fossem abordadas durante os encontros do projeto. Obtivemos a 

entrega de 92 questionários respondidos, que serviram como base para a discussão dos dados, 

visto que foi entregue em torno de 110 questionários, número de pessoas que aceitaram 

participar desta etapa da construção do Projeto. Por fim, foram estipulados quatro 

encontros/aulas interdisciplinares, sendo um para o mês de agosto, um para setembro, um para 

outubro e outro para o mês de novembro, com datas ainda a serem estipuladas. A ocorrência 

das aulas será sempre aos sábados ou domingos, conforme a disponibilidade do curso, dos 

professores e dos alunos. Dentro das temáticas definidas para os encontros, procuramos 

trabalhar as que mais vezes apareceram nos questionários, consideradas mais emergentes, a 

ponto de abrangermos a temática em contexto e cenário nacional, para que também sirva 

como preparação para a prova do ENEM. 

 

Resultados e discussões 

Segundo os dados do questionário, dentre as noventa e duas pessoas que o 

responderam, setenta e quatro são mulheres e dezoito são homens, variando os dois grupos 

numa margem de idade de dezesseis a cinquenta e dois anos de idade. Todas as pessoas que 

responderam o questionário frequentaram o ensino público durante o Ensino Fundamental e, 
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quanto ao Ensino Médio, oitenta e cinco pessoas frequentaram o ensino público e sete pessoas 

frequentaram o ensino privado. 

Nas duas primeiras questões os alunos delimitavam e conceituavam o Meio 

Ambiente e a Educação Ambiental, e a partir das reflexões destes conceitos eles puderam 

observar e analisar as próximas perguntas. Nas questões de número 3 e 4, dentre as atividades 

citadas, apareceram questões sobre o lixo, poluição e desmatamento. A questão do lixo foi 

abordada em todas as respostas, e sobre o mesmo, foram citadas observações referentes à 

problemática na geração, na gestão e no descarte. Na geração, em algumas questões são 

trazidas como o fato de “[...] pessoas jogando o lixo no chão.”, conforme traz algumas 

respostas. Ainda na geração, mas também se aplicando a gestão, foram citadas questões 

referentes ao tratamento do lixo, como por exemplo, a bastante citada reciclagem. No 

descarte, os alunos citam o fato do lixo descartado irregularmente poluir rios, gerar 

inundações na área urbana e contaminar o solo. Sobre a poluição, os alunos citam questões 

como a poluição visual, poluição da camada de ozônio tendo como principal causador, os 

automóveis, além de trazer a questão da poluição da água, seja por questões dos resíduos 

sólidos citados como lixo, seja através da poluição de atividades fabris. Por fim, citam 

também as questões do frequente desmatamento e se referem a uma escala global. Portanto, 

estas foram as questões levantadas pelos alunos julgando-as como passíveis de minimização a 

partir da introdução da Educação Ambiental no cotidiano das pessoas. 

Na questão de número quatro, onde foi pedido para que eles sugerissem temas e/ou 

assuntos aos quais julguem necessários e interessantes para serem trabalhados nos 

encontros/aulas do projeto, em todas as respostas sugeriram trabalhar com o lixo, trazendo 

questões de gestão e principalmente consequências do lixo para o meio ambiente e para a 

humanidade. Também em algumas sugestões apareceu a questão do consumo (entendido por 

nós como fator impulsionante no aumento da geração de resíduos sólidos em escala global), 

questões de conscientização das pessoas no descarte do lixo e, principalmente, abordar 

questões de gestão e de legislação, como o descarte e tratamento do lixo e o suporte de 

armazenagem do mesmo nos espaços municipais, como lixeiras. Também foi sugerido se 

trabalhar com a poluição em geral, mas principalmente citado, as questões da poluição 

prejudicando a camada de ozônio, bem como, trabalhar a questão da poluição da água, seja 

ela por atividade do lançamento de lixo nos corpos hídricos ou pela atividade fabril. Por fim, 

se sugeriu trabalhar com questões de energia e desmatamento, abordando consequências de 

tais e, um ponto bem frequente nas questões: qual o destino do planeta se seguirmos neste 

ritmo? Portanto, estas foram questões levantadas pelos alunos, aos quais julgam não só 
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necessárias, mas importantes e interessantes de serem trabalhadas neste projeto. 

 Consideramos as questões pertinentes e passíveis de serem trabalhadas no contexto 

da Educação Ambiental, porém, salientamos uma forte e precipitada opinião sobre as questões 

Meio Ambiente e Educação Ambiental, onde automaticamente no senso comum seja passível 

de confusão com o espaço natural. Isso se observa nas respostas dos alunos, como, por 

exemplo, na questão do que se entende por meio ambiente, a resposta “A parte ambiental do 

meio que se vive” aparecer frequentemente e, na questão do que se entende por Educação 

Ambiental, respostas como “[...] é o que nos ensina a parar com a degradação”. Segundo a 

Lei nº 9795/1999 "entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNMA, 1999)." Consideramos 

Meio Ambiente conforme RIBEIRO (2013) afirmando que o “Meio ambiente, por sua vez, é 

concebido como a soma total das condições externas circundantes no interior das quais um 

organismo ou um objeto existe (RIBEIRO, 2013)” e não apenas as condições naturais para o 

desenvolvimento da vida. Porém, todos estes pontos serão trabalhados, debatidos e 

desenvolvidos ao longo dos encontros do projeto. 

O projeto se desenvolverá em quatro encontros, como já citado, onde ao analisarmos 

os temas sugeridos pelos alunos, podemos abordá-los interdisciplinarmente dentro de uma 

temática. As temáticas dos encontros são “Lixo: Em busca da Redução, Reutilização e 

Reciclagem”, trazendo caminhos para o tratamento do lixo, enfatizando o quadro e a política 

do Brasil; “Energias Renováveis x Energias Não Renováveis: o caso do Brasil”, onde 

abordaremos as questões atuais e os desafios de implantação destas energias no Brasil 

enfatizando as questões políticas e socioambientais; “A industrialização no Brasil: 

consequências socioambientais”, onde abordaremos as questões da industrialização no Brasil 

enfatizando a problemática ambiental e todas as questões sociais que envolveram esta 

temática nos últimos tempos. E, por fim, a temática “Aspecto da qualidade das águas no 

Brasil”, onde abordaremos todas as questões da qualidade dos recursos hídricos no Brasil.  

Quanto às áreas a serem trabalhadas em conjunto nas temáticas abordadas, será 

efetuada divulgação das aulas dentro da coordenação, chegando assim convite a professores 

de diversas áreas dentro do curso onde, os interessados em participar, juntamente com a 

coordenação e os autores do projeto, efetuarão o desencadeamento do encontro conforme as 

contribuições de cada área. Assim, todos em conjunto, tendem a construir de forma clara, 

coerente e com propósito as suas ideias contribuir interdisciplinarmente com a proposta 
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referente aos temas estipulados para as aulas. Esta fora uma forma de trabalharmos o contexto 

da proposta levantada pelos alunos, enfatizando a questão ambiental e, tornando ainda mais 

interessante a mesma para os alunos, devido ao fato de o contexto da temática estipulada 

abordar o cenário brasileiro, colaborando para a preparação dos mesmos para a prova do 

ENEM. 

Sabendo, portanto, da situação em que se encontra o meio ambiente devido a ações 

da nossa sociedade, é necessário, que cada vez mais, se tornem corriqueiras as ações que 

tragam a tona as discussões sobre a questão ambiental. Se não tivermos a oportunidade de um 

discurso científico, de pesquisa, embasado conforme estudiosos da área, que levantem 

problemáticas das ações momentaneamente e posteriores a isso se concretizem a ação correta. 

É necessário sim, este discurso em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É necessária a 

busca pela ascensão da conscientização do maior número possível de pessoas. Isso se dará 

através da disseminação de ideias em prol da causa, de ações, de transformações e de 

mudanças. Este é um excelente momento, onde várias áreas juntam forças com diversos 

saberes, a fim de afilar as propostas a ponto de embasar um bem comum e necessário: a 

disseminação da Educação Ambiental. Considerando todos estes fatores, Segundo Fernando 

Noal: 
Para a Educação Ambiental acontecer plenamente, há necessidade de um conjunto 
de fenômenos que operem paralelamente, sendo necessária a recuperação de valores 
fundamentais da sociabilidade humana que se alimentam da teoria social, mas a ela 
transcendem.  Falo de liberdade, de tolerância, de solidariedade, de altruísmo, de 
generosidade, de sabedoria que, interligados, desembocam na ética como conduta, 
na crítica social como compromisso e na criatividade como ação, sendo esta 
representada pelas ideias relacionadas ao conhecimento transversal e ao pensamento 
de fronteira que, para Heidegger, não é o ponto onde algo termina, mas sim a partir 
do qual algo começa a se fazer presente (NOAL, 2003 apud ZAKRZEVSKI 2003). 
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A PRÁTICA DOCENTE DOS PEDAGOGOS EDUCADORES AMBIENTAIS, NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DO  

RIO GRANDE 
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Resumo 
O presente artigo, refere-se a um projeto de pesquisa de mestrado, em andamento, desenvolvido no Programa de 
Pós Graduação em Educação Ambiental PPGEA/FURG, na linha de pesquisa Educação Ambiental: Ensino e 
Formação de Educadores (as). Que tem por objetivo pesquisar as práticas pedagógicas emancipatórias dos 
pedagogos Educadores Ambientais, que atuam em sala de aula nas escolas de educação básica e pública do 
município do Rio Grande. Os pressupostos teóricos utilizados para fundamentar este projeto de pesquisa vêm ao 
encontro da compreensão de mundo Freireano, que propõe um pensar da educação para além dos limites 
impostos pelo modo de produção vigente, respaldados na dialética marxista, com objetivo de transformação 
social. Utilizaremos como base da metodologia da pesquisa o referencial de Trivinos (1987) e Bardin (1977), 
com base na análise do discurso, para a compreensão e analise da entrevista semiestruturada e observações 
dirigidas a serem desenvolvidas. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Pedagogia. Formação de Educadores. 
 

 

Introdução  

O presente artigo apresenta uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no 

Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental - PPGEA da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG. E vincula-se à necessidade de investigar na prática docente dos egressos 

dos Cursos de Mestrado ou Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande que atuam como professores na Educação 

Básica da Rede Pública de Ensino, cuja formação inicial ou mesmo continuada tenha sido o 

Curso de Pedagogia, e em como a Educação Ambiental está sendo trabalhada como conteúdo 

curricular nesse nível de ensino e quais são e como se desenvolvem as práticas pedagógicas 

emancipatórias, ou seja, quais são seus que-fazeres enquanto educadores ambientais . 

Partindo de questionamentos vinculados à compreensão freireana de mundo ( 1987, 

1989, 1992 e 2014), que implica em uma práxis dialógica e emancipatória, onde há um 

compromisso ético entre a palavra dita e a prática desenvolvida, buscaremos desvelar em 

nosso fenômeno de pesquisa  suas ligações e relações com outros fenômenos materiais sociais 

                                                           
1 Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande; Mestranda do Programa de Pós Graduação 
em Educação Ambiental- PPGEA. stefanidonascimento@gmail.com. 
2 Professor do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. Doutor em Educação. Orientador da Pesquisa. E-mail: lfminasi@terra.com.br 
Agência financiadora CAPES 
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que constituem seu movimento e desenvolvimento. Compreendemos práxis segundo Kosik 

(2011, p.222) no qual diz que  
A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como 
ser ontocriativo, como se que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, 
compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A 
práxis do homem não é atividade prática contraposta á teoria; é determinação da 
existência humana como elaboração da realidade. 
 

Assim, intentamos conhecer a compreensão de Educação Ambiental que se apresenta 

na prática docente dos professores pedagogos, visto que esta busca na representação social e 

pedagógica da Educação Ambiental organizada por esses professores se justifica pela 

compreensão teórica que temos desenvolvido, na qual, a prática constitui-se como reflexo de 

uma determinada compreensão de mundo, produzida na materialidade das relações sociais, 

onde se encontra a formação acadêmica de cada professor. 

A escolha de nosso fenômeno de pesquisa se deu por entendermos os educadores 

ambientais como intelectuais que precisam exercer na sociedade funções de agentes de 

transformação social. Como seres sociais e históricos que politicamente se comprometem com 

tal transformação. Igualmente, por compreendermos que esse sujeito, o pedagogo educador 

ambiental no particular desta pesquisa, não está isolado, mas imerso em relações sociais 

condicionadas pelo Modo de Produção Capitalista. Como nos dia Mészaros (2008, p 45) 

“também no âmbito educacional, as soluções não podem ser formais; elas devem ser 

essenciais”. Em outras palavras, eles devem abarcar a totalidade das práticas educacionais 

da sociedade estabelecida”.  

Dessa forma, buscamos, nas palavras de Paulo Freire (2006), uma compreensão de 

que “a leitura do mundo precede a leitura das palavras”, ou seja, torna-se necessário aos 

pedagogos educadores ambientais compreenderem a realidade objetiva, para que suas práticas 

possam ser transformadoras do mundo. Uma prática autêntica e revolucionária dependerá de 

uma leitura de mundo que consiga desvelar a realidade que tanto teimamos em esconder seu 

conteúdo. 

Nas hipóteses que vamos levantar como ponto de partida de nossa investigação, 

estamos nos fundamentando no que deveriam os Mestres ou Doutores em Educação 

Ambiental a partir dos estudos, pesquisas, dissertações e ou teses, possa ser o catalizador dos 

conteúdos socioambiental e de práticas educativas favoráveis ao conviver humano com a 

natureza; na organização e elaboração de suas aulas, de modo que criticamente suas travessias 

pelos cursos de Pedagogia, de Mestrado e de Doutorado, diferenciem os processos, de modo 

que aponte as contradições que o movimentam em relação às exigências da realidade objetiva 
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existente nas escolas e nas práticas pedagógicas desses educadores ambientais em relação ao 

objetivo da escola em particular e da Educação Básica no geral.  

É intencionalidade de esse estudo conhecer, interpretar, compreender e avaliar as 

reais necessidades que a formação de Educadores Ambientais precisa atender para que 

possamos propor mudanças as mais “corretas” possíveis”, redefinindo em seus conteúdos e 

em suas práticas pedagógicas não mais voltada para uma formação ”vocacional”3, nem tão 

pouco “geral”4, mas que permita interpretar criticamente momentos em que os Curso de 

Mestrado e de Doutorado possa captar algumas contradições em seu currículo e em suas 

práticas pedagógicas,  que, se superadas adequadamente possam vir a ser   imprescindíveis 

para desocultar as raízes do movimento de aprendizagem que  dificultam ou até mesmo 

impedem o  atendimento de um processo próprio e necessário ao  devir humano da Sociedade. 

Buscaremos nas investigações necessárias atender os objetivos desse projeto de 

pesquisa de mestrado, ressignificar as reflexões feitas pelos “pedagogos mestres e ou doutores 

egressos do PPGEA/FURG que atuam como docentes na educação Básica da Rede Pública do 

Município do Rio Grande”, em suas dissertações e teses.  

Daremos atenção à sua prática pedagógica e sobre esta, serão, problematizadas as 

concepções de ambiente trabalhadas na pós-graduação frente aos desafios propostos pela 

prática de sala de aula, e, assim, podermos falar da essência desse fenômeno como algo 

histórico, que ainda se encontra em processo com outra qualidade, uma vez que não se trata 

aqui de saber simplesmente sobre a sua essência, mas do desvelamento de seu significado 

histórico, social, cultural, ultrapassar as “situações-limites”, para uma interferência  de caráter 

político revolucionário de criação de condições adequadas para uma transformação radical da 

sociedade, ou seja, chegar ao “inédito viável” mediatizador pelas relações socioambientais 

emancipatórias. 

A busca pelo novo, pelo inédito viável segundo freire (1987, p.110) 
Os temas se encontram encobertos pelas “situações-limites”que se apresentam aos 
homens como se fossem determinantes históricas, esmagadoras, em face as quais nãp 
lhes cabe outra alternativa, senão adptar-se. Desta forma, os homens e mulheres, não 
chegam a transcender as “situações-limites” e a descobrir ou a divisar , mais além 
delas e em relação com elas, o “inédito viável”.  
 

Trazemos como base da pesquisa a Educação Ambiental, respaldada em lei, ou seja, 

as Politicas Públicas que possibilitam a inserção da Educação Ambiental nos currículos 

                                                           
3 A concepção desse termo é, nesse texto, entendido da mesma forma que Mészáros, que diz que “em nossas 
sociedades, formação “vocacional” significa o confinamento das pessoas envolvidas a funções utilitaristas 
estreitamente predeterminadas, privadas de qualquer poder decisório”. (2008,  P.75) 
4 * Da mesma forma, formação “geral”, nesse texto, compreende o significado dado por Mészáros, quando 
afirma que: “formação geral ensina as pessoas, de forma paternalista, as habilidades do pensamento 

222

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



escolares brasileiros. Com esta base nos possibilitará compreender como a  teoria e a prática, 

enquanto um unidade podem nos conduzir à solução de problemas ambiental, possibilitando 

aos indivíduos uma apropriação de conhecimentos que os levará a intervir no meio ambiente 

de maneira consciente e responsável junto aos seus alunos em sala de aula. Sendo assim, tanto 

enquanto pesquisadores, quanto, enquanto educadores, reconhecemos que é necessária uma 

transformação no modelo educacional, que inclua a Educação Ambiental com componente 

crítico na prática escolar.  

Nos documentos oficiais brasileiros percebemos a relação despendida ao Meio 

Ambiente e a Educação Ambiental, desde a Política Nacional do Meio Ambiente (lei Nº 

6938/81), perpassando pela Constituição Federal (1988), no seu artigo 225 que dedica no seu 

capítulo VI ao Meio Ambiente, e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

artigo 25 §7 (em sua 8ª edição no ano de 2013) no qual apresenta que os  currículos do ensino 

fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação 

ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. 

No entanto, somente em 1999 foi criada uma lei específica para a Educação 

Ambiental, sendo esta se tornado a Política Nacional da Educação Ambiental – PNEA (lei nº 

9.795), que institui a Educação Ambiental como componente curricular em todos os níveis e 

modalidades de ensino. Exigindo de certa forma, a necessidade de Diretrizes Curriculares 

para a Educação Ambiental, que só veio a se concretizar como orientação para a 

implementação da PNEA em 2012, presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental.   

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental está expresso que 

a Educação Ambiental deve constar como Tema Transversal no currículo escolar, 

perpassando as disciplinas, conteúdos, nos diversos anos do ensino formal, como lemos no 

trecho a seguir. Situando o Art. 2º, no qual a Educação Ambiental é compreendida como uma 

dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros 

seres humanos. (BRASIL, 2012). 

Neste sentido a questão ambiental vem sendo considerada cada dia mais urgente de 

serem resolvidas, pois as relações que estamos estabelecendo com a natureza e os com os 

recursos naturais disponíveis, não podem somente ser estabelecidas como relações sociais de 

mercado, de produção e consumo, mas prioritariamente precisam ser estabelecidas como 

relações, que deixam expresso nosso comprometimento com o Planeta e com a Sociedade. 

Isso em nossa compreensão pode ser considerado como uma das relações conscientes de 
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sustentabilidade. 

Essa conscientização5,  trazida pela Educação Ambiental Crítica, aparece como pauta 

às escolas, e com isso a postura do educador em sala de aula, precisa partir para além dos 

conteúdos programáticos previstos pelo objetivo geral da escola, inserindo a transversalidade 

do tema em questão tanto nas aulas de português, como nas de matemática, ciências, 

“religião”, educação física, etc., possibilitando aos alunos reflexões ambientais, que servirão 

não só para o momento “agora” da vida social desses indivíduos, mas para o futuro deles e 

das novas gerações.  

Compreendemos conscientização Freireano considerando as palavras de Freitas, 

presentes no rico Dicionário Paulo Freire, no qual compreende que: 

Como processo de criticização das relações consciência-mundo, é condição para a 
assunção do comprometimento humano diante do contexto histórico-social. No 
processo de conhecimento, o homem ou a mulher tendem a se comprometer com a 
realidade, sendo esta uma possibilidade que está relacionada à práxis humana. (2010, 
p.88) 

Neste contexto, desenvolvemos ao longo da pesquisa uma compreensão de Educação 

Ambiental enquanto uma prática pedagógica emancipatória, como condição necessária ao 

desenvolvimento de sujeitos que atuem de forma critica e autêntica na transformação da 

realidade, nesta perspectiva de Educação Ambiental, que é desenvolvida por Loureiro (2009) 

que fundamentada e inspirada no referencial freiriano de educação e emancipação, apresenta a 

Educação Ambiental um meio de ajudar a promover o diálogo entre os homens visando a 

transformação social.  
Numa perspectiva transformadora e popular de Educação Ambiental, nos educamos 
dialogando com nós mesmos, com aquele que identificamos como sendo de nossa 
comunidade, com a humanidade, como os outros seres vivos, com os ventos, as marés, 
os rios, enfim, o mundo, transformando o conjunto das relações pelas quais nos 
definimos como ser social e planetário. (LOUREIRO, 2009, p.24) 
 

A educação no diálogo freiriano que para nós é um meio de transformação social, 

possibilita a socialização e a reciprocidade entre os homens, em “diálogos mediatizados pelo 

mundo” afim de que neste mundo concreto que se reflete em nossa consciência justamente 

através dos sentidos e nos faz gerar conhecimentos práticos expressos pelos sentidos da 

necessidade da extinção do antagonismo entre oprimidos e opressores. 

Compreendemos que em outra sociedade como Freire preconiza, não teremos mais 

opressores e oprimidos, mas homens e mulheres “libertando-se em comunhão” (1987, p 75). 

O grande desafio que a Educação Ambiental nos propõe a enfrentar, o que em particular, 

                                                           
5 Termo adotado por Paulo Freire que evidencia o processo de formação de uma consciência crítica em relação 
aos fenômenos da realidade objetiva. 
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buscamos com essa pesquisa é a possibilidade de construir um projeto de sociedade  que 

atenda as necessidades típicas de cada sociedade, para trabalhar as relações entre os sujeitos e 

seus ambientes, coisa que pensamos que está embutido na precarização da Educação no seu 

todo. A necessidade de manter um processo de procura de soluções é incessante, por isso é 

preciso, compreendemos e nos propomos com esse estudo, propor a superação das 

contradições dos modelos didáticos que se encontram presentes hoje nas escolas de educação 

pública como um todo, na perspectiva de oportunizar condições de novos sentimentos, 

enfoques e alternativas de ação que acenem soluções aos reais problemas que a sociedade 

enfrenta.  

A proposta de práticas pedagógica em educação em geral a da Educação Ambiental 

no Particular, principalmente no que tange a Educação Básica nas escolas  da Rede Pública de 

Ensino do Rio Grande precisa proporcionar ao educador, em nosso caso específico o 

Pedagogo Mestre ou Doutor em Educação Ambiental, a possibilidade de desenvolver um 

trabalho que não esteja amarrado a um currículo que não proporciona significado algum ao 

aluno, que para Freire significa a politica, a teoria e a prática do que fazer na educação, no 

espaço escolar, e nas ações que acontecem fora deste espaço numa perspectiva crítico 

transformador. (SAUL, 2010, p.109) 

Desta forma, optamos por alternativas que possibilitem ao desenvolvimento de 

conhecimentos, de maneira dialógica e dialética que permitam despertar nos discentes a 

compreensão da problemática ambiental em seu contexto global que possibilite o 

fortalecimento de grandes ações que venham a beneficiar a sociedade em sua totalidade, na 

busca de um outro mundo possível.  

A Educação Ambiental enquanto práxis que seja pedagógica implica para nós num 

trabalho que busca promover a formação de cidadãos conscientes, atuantes e sujeitos do 

próprio processo educativo e formativo, visto que as transformações que queremos para o 

futuro serão o resultado de um trabalho feito hoje. E, é nessa perspectiva que a formação de 

mestres e doutores em Educação Ambiental configura-se no contexto escolar da Rede Pública 

de Ensino, à medida que venha se propor a superar o ensino compartimentalizado, 

verticalizado e cumulativo, enfocando a realidade em sua dimensão dinâmica e exigindo do 

processo educativo o acompanhamento das mudanças, no sentido de discutir, analisar, refletir 

e atuar sobre os conflitos que prejudicam os interesses e bem estar da coletividade. 
Na percepção dialética, o futuro que sonhamos não é inexorável. Temos de fazê-lo, 
de produzi-lo, ou não vira da forma como mais ou menos queríamos. É bem verdade 
que temos de fazê-lo não arbitrariamente, mas com os materiais, com o concreto de 
que despomos e mais com o projeto, com o sonho por que lutamos. (FREIRE, 1992. 
P.102) 
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Neste sentido, necessitamos de educadores que rompam com as práticas que 

articulam com os interesses da classe hegemônica, em prol da manutenção do status quo, é 

necessária a formação de educadores que assumam na teoria e na prática, ou seja, na práxis 

(Kosik, 2011), uma concepção transformadora do mundo, da vida e do homem, voltada ao 

atendimento de toda a sociedade e centrada em conhecimentos inquestionáveis dentro de uma 

perspectiva política de transformação social,  

Metodologia  

 No presente trabalho estamos nos propondo a realizar um estudo de caso, no qual os 

professores educadores ambientais serão nossos sujeitos de pesquisa. Esse estudo pretende 

ainda produzir saberes em torno de uma particularidade, não tendo a pretensão de representar 

o mundo, mas representar o fenômeno material social concreto sensível Formação de 

Educadores Mestres ou Doutores Ambientais como uma generalidade. 

A centralidade de nossa investigação priorizará a constituição desses sujeitos 

enquanto educadores da sociedade. A partir dos saberes e fazeres desenvolvidos na formação 

de mestre ou doutor em Educação Ambiental analisaremos em suas práticas pedagógicas as 

compreensões da Educação Ambiental como eixo transversal nos currículos e programas 

escolares que desenvolvem com seus educandos no processo formal de sala de aula.  

Como instrumento de investigação usaremos a entrevista semiestruturada, como 

meio de coleta de informações que segundo Triviños (1987) é um dos instrumentos 

sistemáticos mais utilizados nas pesquisas em ciências sociais, pois ela emprega uma relação 

de interação social entre o sujeito da pesquisa e o pesquisador, com diálogos semiestruturados 

e dirigidos, que corresponderão ao problema, às hipóteses e aos objetivos por nós propostos 

nesta investigação. 

A entrevista semiestruturada se voltará ao esclarecimento do problema da pesquisa 

que delimitamos: Quais as situações limites existentes na Formação do Pedagogo Educador 

Ambiental, que dificultam o desenvolvimento de práticas pedagógicas ambientais como eixo 

transversal do currículo trabalhado na Escola Básica Pública em que atua na cidade do Rio 

Grande. Desta forma vemos que a participação dos sujeitos tem fundamental importância no 

processo de desenvolvimento da pesquisa, para obtermos informações pertinentes ao nosso 

foco central. 

Em complemento as entrevistas semiestruturadas, realizaremos observações dirigidas 

pelos conteúdos das entrevistas na pratica pedagógica de sala de aula dos professores 

pesquisados. A observação por nós pretendida está fundamentada no pensamento de Triviños 
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que diz que ela não é apenas um olhar, mas, “é abstrair de um conjunto de fenômenos, suas 

características, em detalhes, separadamente da totalidade desse pequeno mundo que se oferece 

aos olhos das pessoas” (2012, p. 35). 

As descobertas nos conteúdos dos documentos, das entrevistas semiestruturadas e 

das observações realizadas em sala de aula no decurso desta pesquisa partirá do uso do 

referencial trazido por Laurence Bardin, na obra Análise de Conteúdo (1977), como 

metodologia que se incumbe ao papel de interpretar e compreender ao analisar o conteúdo dos 

documentos analisados, bem como o conteúdo contido na fala dos nossos protagonistas na 

pesquisa. 

Igualmente, consideramos com Triviños ( 1987, p. 159) que a análise de conteúdo 

forma a parte de uma compreensão mais ampla que funde-se nas características do enfoque 

dialético. E, por se tratar de uma metodologia que analisa materiais objetivos, como escritas, 

entrevistas  gravadas, irá nos possibilitar fazer uso destes materiais transcritos quantas vezes 

forem necessárias, sem haver modificações no seu conteúdo.  

Novamente com Triviños, ratificamos a compreensão de que o emprego dessa 

metodologia se presta para o estudo “das motivações, atitudes, valores, crenças, tendências” e, 

acrescentamos nós, para o desvendar as ideologias, que podem existir nos dispositivos legais, 

princípios, diretrizes, etc., que, à simples leitura, não se apresentam com a devida clareza. 

Porem, por outro lado, a metodologia de análise de conteúdo, concebida por Bardin 

(1977), em alguns casos, nos servirá de auxilio para o desenvolvimento da pesquisa para que 

esta atinja um maior nível possível de profundidade e complexidade, como o é, por exemplo, 

o Método Dialético.  Desta forma quanto mais informações coletadas e categorizadas, melhor 

se desenvolverá nossa compreensão em relação ao fenômeno estudado e a superação ou 

resolução das contradições nele existente, considerando a problematização por nós feita. 

O processo desta metodologia nos permite pensar então, a possibilidade de realizar 

uma análise, sistematização e explicação do conteúdo apresentado na forma que o fenômeno 

se mostra a nós. Isso nos permitirá organizar a totalidade das questões e das informações 

apreendidas para a análise, tendo como interesse principal não só a descrição do fenômeno, 

mas a compreensão concreta do que ele realmente é, ou seja, nos possibilitara ir além das 

características imediatas, aparentes, superficiais da forma como o fenômeno se apresenta, 

permitindo a nós enquanto pesquisadores uma maior qualidade da compreensão das relações 

de mediações que o constituem.  

E em uma relação dialética entre os sujeitos e o pesquisador, aparecerá uma realidade 

de experiências fundamentalmente cognitivas (Triviños, 2012). Pois compreendemos que nós, 
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seres humanos, não somos objetos de análise, mas pessoas com atitudes, ações, ideias, 

compreensões de mundo, seres criativos e originais, cujas experiências devemos aproveitar 

para compormos o referencial de Pedagogo Educador Ambiental que estamos desvelando. 

 

Considerações finais 

A presente pesquisa que está em desenvolvimento, obtém como primeiros resultados, 

o levantamento de dados referentes aos sujeitos da pesquisa, que compõem-se de um total de 

66 pedagogos mestres e 14 pedagogos doutores (dados atualizados obtidos com a secretária 

do PPGEA), mas atuantes nas salas de aula da rede pública (dados atualizados obtidos com a 

secretaria de Educação do Município do Rio Grande e 18 Coordenadoria de Educação) 

chegamos ao total de 11 mestres e 1 mestre e doutor em Educação Ambiental, chegando ao 

total de 12 sujeitos a serem entrevistados para formar o corpus de análise da pesquisa. O 

período de aproximação e realização das entrevistas com o sujeitos pedagogos educadores 

ambientais, esta/será desenvolvido entre Julho e Agosto do ano vigente, e a análise dos dados 

e resultados será apresentada como dissertação final a ser defendida em março de 2015. 

Acreditamos, contudo que a pesquisa, possui relevância, por buscar em seus 

objetivos, as práticas emancipatórias desenvolvidas por Educadores Ambientais que exercem 

um trabalho docente com crianças e adolescentes em escolas públicas, no qual conhecemos a 

precarização a que está submetida pelas mãos do Estado, onde a  luta destes profissionais por 

mais qualidade é árdua e diária. Compreendemos que o anúncio destes dados possibilitará a 

tantos outros pesquisadores e educadores conscientizarem-se que uma forma de “fazer” a 

Educação e a Educação Ambiental é possível. 
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Resumo 
Este artigo é produto de uma pesquisa que esta sendo realizada no Programa de Pós Graduação em Educação 
Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – FURG em nível de mestrado, especificamente na linha de 
pesquisa Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educadores (as). Tem como problema motivador analisar 
e compreender a importância da transversalização do currículo da Geografia e sua contribuição na Educação 
Básica, problematizando os desafios e as possibilidades desta no processo de ensino-aprendizagem. Apresenta a 
justificativa da escolha da temática, os pressupostos teóricos e epistemológicos que fundamentam a pesquisa, 
com ênfase na Educação Ambiental e no ensino de Geografia, além dos aportes metodológicos da pesquisa e os 
possíveis encaminhamentos. A pesquisa proposta será desenvolvida nas Rodas de Formação do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/FURG no subprojeto da licenciatura em Geografia, que 
atua em duas escolas parceiras, sendo elas: a Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto, e a Escola 
Estadual de Ensino Médio Dr. José Mariano de Freitas Beck, ambas localizadas na cidade do Rio Grande – RS. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Formação de Educadores. PIBID. 

 

Introdução 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no 

Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental - PPGEA da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG, especificamente na linha de pesquisa Educação Ambiental: Ensino e 

Formação de Educadores (as). Tem como tema central a transversalização da Educação 

Ambiental no currículo da Geografia. É um projeto em construção, por isso será apresentado 

nesta escrita à contextualização inicial, a justificativa da escolha da temática, os primeiros 

pressupostos teóricos, a metodologia que fundamentará e os possíveis encaminhamentos. A 

pesquisa proposta será desenvolvida nas Rodas de Formação do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/FURG no subprojeto da licenciatura em Geografia, 

que atua em duas escolas parceiras, sendo elas: a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

França Pinto, e a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. José Mariano de Freitas Beck - CIEP, 

ambas localizadas na cidade do Rio Grande – RS.  

                                                           
1 Licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Mestranda em Educação 
Ambiental na Universidade Federal de Rio Grande – FURG. E-mail: silvana_cs89@hotmail.com. 
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. Doutora em Educação Ambiental. Orientadora. E-mail: claudiacousin@furg.br. 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES 
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O problema motivador busca analisar e compreender a importância da 

transversalização do currículo da Geografia e sua contribuição na Educação Básica, 

problematizando os desafios e as possibilidades desta no processo de ensino-aprendizagem. E 

o objetivo geral visa construir uma proposta curricular da Geografia para a educação básica, 

com o intuito de transversalizar a Educação Ambiental, considerando o lugar enquanto 

categoria basilar para compreender o contexto socioespacial. E logo implementá-la nas 

escolas parceiras do PIBID, realizando a sua análise e avaliação. 

Foram traçados os seguintes objetivos específicos: compreender as políticas públicas 

nacionais que tratam da implantação da Educação Ambiental para o ensino formal; analisar os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de 

Geografia e para a Educação Ambiental na Educação Básica; diagnosticar o Projeto Político 

Pedagógico e o contexto sócio-espacial das escolas parceiras do PIBID da Geografia; elaborar 

uma proposta de transversalização da Educação Ambiental no currículo da Geografia; 

acompanhar a implantação dessa proposta, através da inserção na Roda de Formação do 

PIBID, no subprojeto da Geografia; compreender os desafios, a contribuição e as 

possibilidades da transversalização da Educação Ambiental no currículo da Geografia para o 

ensino. 

A emergência dessa temática de pesquisa está associada a minha história de vida e 

experiência enquanto discente no processo de formação inicial no curso de licenciatura em 

Geografia da FURG. Pois, durante a graduação fui bolsista de iniciação a docência do 

subprojeto do PIBID da Geografia durante 2 anos e 6 meses. Neste período tive a 

oportunidade de atuar juntamente com a professora supervisora no cotidiano da escola 

parceira do PIBID e vivenciar o “ser professora”, compreender a complexidade do processo 

de ensinar e aprender, a dinâmica da sala de aula, a importância do planejamento, da 

avaliação, do currículo e da formação inicial e continuada. 

O PIBID promove a inserção do acadêmico licenciando na sala de aula, mantendo o 

contato direto com a realidade da escola, e possibilita ainda a formação continuada e inicial 

articulada em diálogo em rodas de formação. Nesse processo, tive a oportunidade de lecionar 

em uma escola da rede estadual em turmas de ensino médio, e dessa forma, vivenciei muitas 

práticas educativas e tornei mais complexa a minha compreensão sobre o currículo da 

Geografia para a educação básica. E desta forma, emergiu a construção do problema 

motivador desta pesquisa em andamento. 
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Pressupostos teóricos 

A implantação da Educação Ambiental, em diferentes atividades sociais como uma 

temática de discussão e reflexão, é um processo histórico recente, no qual merece destaque 

pela sua trajetória e pelos espaços de conquista que obteve ao longo dos anos. Em escala 

mundial atribuiu-se na famosa Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, a 

responsabilidade por inserir a temática da Educação Ambiental na agenda internacional. 

No Brasil, a problematização da Educação Ambiental surgiu a partir dos movimentos 

sociais vinculados à preservação da natureza, em especial o movimento ecológico, conforme 

nos diz Gonçalves (2006). Ocorreu no país, no início dos anos 70, uma a emergência de uma 

ambientalismo que se uniu às lutas pelas liberdades democráticas, que se manifestou através 

das ações isoladas de professores, estudantes e escolas, por meio de pequenas ações e 

organizações da sociedade civil ou mesmo de prefeituras municipais e governos estaduais 

com atividades relacionadas às ações voltadas à recuperação, conservação e melhoria do meio 

ambiente. 

O processo de institucionalização da Educação Ambiental no governo federal 

brasileiro teve início em 1973, com a criação do Poder Executivo, da Secretária Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior. Essas instituições políticas 

foram responsáveis por ações que tornaram mais complexas e frequentes a discussão sobre a 

Educação Ambiental no Brasil. 

A partir dessa institucionalização, posteriormente, leis foram criadas para assegurar a 

inserção desta no ensino formal e informal. Destacamos a Política Nacional de Educação 

Ambiental - Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, na qual nos diz no Capítulo I Art.1° o que 

pode ser entendido por Educação Ambiental. Logo, segundo esta entende-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. Nesta mesma lei no Capítulo II, Seção II no qual trata da Educação 

Ambiental no Ensino Formal, Art. 10, vê-se que a Educação Ambiental deve ser desenvolvida 

como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades do ensino formal.  

De acordo com esse breve recorte histórico é possível perceber a dimensão da 

relevância da Educação Ambiental para o ensino formal e informal, entendendo que esta 

surge no Brasil na década de 70 com discussões isoladas, e logo se difunde através da 

iniciação de outros processos de institucionalização. Podemos citar como exemplo desses 
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processos, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), na qual estabeleceu em 1981 a 

necessidade de inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino; a criação do 

Ministério do Meio Ambiente em 1992; e em 1999 foi criada a Diretoria do Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). O programa desenvolveu uma série de 

atividades, um desses foi à implantação do projeto Protetores da Vida, objetivando 

sensibilizar e mobilizar jovens para as questões ambientais. Essa iniciativa do ProNEA amplia 

o processo de reflexão sobre ações no meio ambiente, levando a discussão sobre as questões 

ambientais para outros grupos sociais. 

Entende-se que os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e deles 

virão às soluções. Estas não serão obras de gênios de políticos ou tecnocratas, mas sim de 

cidadãos e cidadãs (Reigota, 2001, p.12).  A partir dessa perspectiva de Reigota (2001), vê-se 

a emergência de promover a inserção da Educação Ambiental no ensino básico, para que os 

alunos entendam que eles são agentes modificadores do espaço geográfico, e assim podem 

interferir e minimizar os diversos conflitos socioambientais existentes na atualidade. Importa 

destacar que educar ambientalmente também requer humildade e sensibilidade, pois a EA atua 

com base no princípio da responsabilidade com o outro, do bom senso e não no plano da 

imposição da normatização e da culpabilização individual, objetivando a coerência de valores 

e condutas nas ações que realizamos ao procurarmos viver dignamente e resolvermos os 

problemas existenciais que nos colocamos (Loureiro, 2004, p. 51). 

Em relação ao conhecimento sobre a Educação Ambiental Reigota (2001) aponta um 

objetivo no qual, segundo ele, é levar os indivíduos e os grupos a adquirir uma compreensão 

essencial do meio ambiente global, dos problemas que estão a ele interligados e ao papel e 

lugar da responsabilidade crítica do ser humano. Trabalhar em sala de aula o currículo de 

Geografia em diálogo com a Educação Ambiental requer do professor um conhecimento 

amplo do mundo, e transversalizar a EA na Educação Básica pode ser uma ação significativa 

para dar conta de alcançar esses objetivos apontados por esse autor.   

Nesse contexto, Loureiro (2004) nos diz que é preciso que se entenda a complexidade 

do processo de transformação global a que se dispõe a Educação Ambiental e a 

impossibilidade de alcançá-la baseando os procedimentos pedagógicos apenas em um aspecto, 

como se este se replicasse espontaneamente pela sociedade. Assim, vê-se que de acordo com 

o que foi apontado que a diversidade de bases teóricas e metodológicas deve estar presente na 

sala de aula na mediação sobre EA, para que assim, haja um conhecimento passível de 

transformação social. 
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É necessário também, que o processo de transversalização da Educação Ambiental 

possua coerência com a atual realidade social, cultural, política, econômica e ambiental em 

que vivemos. E os professores necessitam trabalhar com os alunos essa realidade, 

promovendo em sala de aula, discussões e reflexões sobre os problemas ambientais que estão 

a mercê da sociedade, fomentando nos educandos a vontade de mudança dessa realidade. 

Nessa perspectiva Loureiro nos diz que: 
Em termos relativos ao alcance político da Educação, num momento em que o pós-
modernismo decreta o fim da história e em que o neoliberalismo reduz tudo à 
economia de mercado, educar sem clareza do lugar ocupado pelo educador na 
sociedade, de sua responsabilidade social, e sem a devida problematização da 
realidade, é se acomodar na posição conservadora de produtor e transmissor de 
conhecimentos e de valores vistos como ecologicamente correto, sem o 
entendimento preciso de que estes são mediados social e culturalmente (Loureiro, 
2004, p. 23). 
 

Diante disso, cabe aos educadores ambientais entender a profundidade da crise, 

considerando suas causas estruturais, para trabalhar com os sujeitos do processo educativo de 

modo que a própria compreensão do atual momento seja ampliada, e a informação seja 

contextualizada, servindo como parâmetro para a construção de alternativas teórico-práticas 

(Loureiro, 2004, p. 52). Assim é importante que a Educação Ambiental na educação básica 

seja potencializada através de um processo amplo e dinâmico, no qual permita que os alunos 

pensem de forma complexa e crítica. Esse processo deve ser consciente da realidade, 

possibilitando diversidade de ações e reflexões, respeitando a diversidade cultural, e nesse 

âmbito Loureiro nos diz que:  

Cabe à educação ambiental gerar um sentido de responsabilidade social e planetário 
que considere o lugar ocupado pelos diferentes grupos sociais, a desigualdade no 
acesso e uso dos bens naturais e nos efeitos desse processo, as diferentes culturas e 
modos de entender a ameaça à vida no planeta, problematizando as ideologias e 
interesses existentes por trás dos múltiplos modelos de sociedades sustentáveis que 
buscam se afirmar no debate ambientalista (Loureiro, 2004, p. 58). 

 

A mudança global não ocorrerá a partir de uma única ação, e a educação é um meio 

indispensável de transformação, pois ela permite a reflexão coletiva, integrada e contínua.  

Por isso, Castellar (2010, p. 10) nos diz que a necessidade de pensar sobre o que pretendemos 

ensinar passa por explicar o como, o quê e para quê estamos ensinando. Deve haver com isso 

a associação dos conteúdos com o cotidiano dos alunos, e isso requer coerência com a 

realidade. Ou seja, planejar qualquer aula de Geografia deve levar em consideração o contexto 

ao qual pertencemos e qual a intencionalidade pedagógica da aula, para que possamos 

promover a articulação e o debate necessário para construir um saber nos educandos, que seja 

significativo.  
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Por isso, compreende-se que a transversalizar o currículo da Geografia através da 

Educação Ambiental é basilar para a formação de sujeitos críticos e conscientes da realidade 

vigente, desde que ela considere o Lugar em que os educandos estão inseridos, trabalhando 

com empoderamento dos sujeitos e também, as relações de pertencimento. E a Educação 

Ambiental articulada ao ensino de Geografia pode fomentar uma teia de relações, discutindo e 

avaliando as problemáticas socioambientais de acordo com a realidade em que vivemos, 

formando indivíduos mais críticos, possibilitando práxis educativas e a transformação social. 

 

Metodologia 

A pesquisa que se pretende desenvolver será qualitativa. Não se pretende testar 

hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção, nesse processo, é a 

compreensão, reconstruir conhecimentos sobre os temas investigados (MORAES, 2007, p. 

11). Seu foco é, principalmente, a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais 

sobre o tema que pretende investigar. 

Será uma pesquisa participante, pois a pesquisadora participa ativamente das Rodas de 

Formação do PIBID, no subprojeto da licenciatura em Geografia da FURG, realizando o 

exercício de pesquisa que está alicerçado no diálogo e na construção coletiva, articulando 

criticamente o saber científico com o saber popular, promovendo assim novas compreensões.  

Segundo DEMO (2008) a pesquisa participante não é somente possível, mas 

necessária para repormos a inter-relação dinâmica entre teoria e prática. A PP realiza as 

marcas típicas da dialética entre teoria e prática: traduz a teoria em opções concreta, não 

somente confrontando-a com a realidade concreta, mas sobretudo realizando e explicitando a 

opção política e ideológica, ( p.104). Para esse autor a vantagem da pesquisa participante é 

trabalhar com a conjunção desafiadora de conhecimento e participação, talvez a 

potencialidade mais decisiva do ser humano (DEMO, 2008 p.130).  

Será fará uma pesquisa bibliográfica das políticas públicas que tratam da 

institucionalização da Educação Ambiental no ensino formal e do Ensino de Geografia na 

Educação Básica. Para Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e 

análise de documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, 

ensaios críticos, dicionários e artigos científicos. Ela pontua que este tipo de pesquisa 

caracteriza-se por ser um tipo de “estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer 

diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica” (p. 69). Argumenta que a principal 

finalidade da pesquisa bibliográfica é proporcionar aos pesquisadores e pesquisadoras o 

contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema em estudo: “o mais 
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importante para quem faz opção pela pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a 

serem pesquisadas já são reconhecidamente do domínio científico” (p. 69).  

Além disso, se fará um diagnóstico do contexto sócio-espacial do Lugar em que as 

escolas estão inseridas para compreender as comunidades que estas recebem, a partir do 

Estudo do Meio. Na sequência, a leitura e análise do Projeto Político Pedagógico das Escolas 

(Veiga, 2002) para então elaborar a proposta de transversalização do currículo de Geografia, 

considerando a realidade e os objetivos das instituições. 

 Na obtenção de dados para pesquisa serão realizadas, com os participantes do PIBID 

no subprojeto da Geografia, entrevistas semi-estruturadas. De acordo com Triviños (1987, p. 

146), a entrevistas semiestruturada, parte de questionamentos básicos, fundamentados nas 

teorias e nas hipóteses que interessam à pesquisa, oferecendo-lhe uma diversidade de 

interrogativas, a partir das respostas dos entrevistados (informantes), ou seja, no momento que 

o informante, seguindo espontaneamente a sua linha de pensamento, responde os 

questionamentos feitos pelo investigador, esta resposta poderá gerar uma série de novos 

questionamentos e, a partir desse momento, o informante passa a participar da elaboração do 

conteúdo questionado pela pesquisa. Esse momento de obtenção de dados ocorrerá após a 

aplicação da proposta de transversalização e tem a intencionalidade de saber as concepções do 

grupo sobre a importância da transversalização da EA no currículo da Geografia na Educação 

Básica, bem como saber quais foram os desafios e quais são as possibilidades desta no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Em todo processo de obtenção e análise dos dados produzidos na pesquisa, a 

pesquisadora utilizará um diário, no qual terá anotações sobre as vivências construídas no 

processo, desde a realização da pesquisa bibliográfica até o momento final da pesquisa. 

Serão realizadas leituras de referencias teóricos que falam sobre ensino de Geografia e 

Educação Ambiental com o grupo nas rodas de formação do PIBID. Logo após se fará a 

construção coletiva e aplicação da proposta de transversalização considerando o lugar, e, por 

conseguinte, o acompanhamento da proposta. O processo de construção será realizado 

juntamente com os bolsistas de iniciação a docência e os professores supervisores das escolas 

parceiras do PIBID da Geografia. E serão esses que implantarão na instituição escolar, com o 

acompanhamento da pesquisadora. 

Para analisar os dados produzidos no diário reflexivo da pesquisadora e nas entrevistas 

com os bolsistas e professor supervisor do PIBID da Geografia – FURG no CIEP, usar-se-á 

também como ferramenta a Análise Textual Discursiva, que contribui para qualificar o 

processo de escrita. Assim, ela é uma abordagem de análise de dados que transita entre duas 
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formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa, que são a análise de conteúdo e a 

análise de discurso. Existem inúmeras abordagens entre estes dois polos, que se apoiam de um 

lado, na interpretação do significado atribuído pelo autor e de outro, nas condições de 

produção de um determinado texto. A Análise Textual Discursiva pode ser compreendida 

como um processo auto-organizado de construção de compreensão em que novos 

entendimentos emergem de uma sequência recursiva de três componentes: desconstrução do 

corpus, a unitarização e a categorização (MORAES, 2003). 

 Segundo Moraes (2003) primeiramente deve se realizar a desmontagem dos textos 

(corpus), processo também chamado de unitarização com objetivos de atingir unidades 

constituintes. Geralmente o corpus da análise textual que é um conjunto de documentos, são 

produções linguísticas referentes a determinado fenômeno e originadas em um determinado 

tempo, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos que a partir deles, podem ser 

construídos (MORAES, 2003). 

Posteriormente realiza-se o processo de categorização, com intuito de estabelecer 

relações entre as unidades de base, combinando-as e classificando-as, formando as categorias. 

Essas categorias extraídas possibilitam a emergência de uma nova compreensão renovada do 

todo, que é comunicada e validada, resultando o metatexto, que se apresenta como produto de 

uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dessas etapas. Segundo Moraes 

(2003) a análise qualitativa opera com significados construídos a partir de um conjunto de 

textos e o material analisado constitui um conjunto de significantes, onde a emergência e 

comunicação desses novos sentidos e significados é o objetivo da análise. 

 

Possíveis encaminhamentos 

Este trabalho, no qual apresentou uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, tem 

como tema central a transversalização da Educação Ambiental no currículo da Geografia na 

Educação Básica. Entretanto não se pretende construir uma proposta de transversalização que 

atenda todas as instituições de ensino, pelo contrário, a idéia também é problematizar sobre a 

importância de incorporar os educandos a seus lugares, e que esses se sintam autônomos nos 

espaços onde vivem, e para isso a educação precisa ir ao encontro da realidade socioespacial 

dos alunos e não uma prática universal, possibilitando assim um ensino significativo.  

GRÜN (2008) dialoga sobre essa questão destacando a importância humana se 

sentirmos parte do meio que estamos inseridos, e a priori, conhecer as nossas condições como 

ser humano biológico e cultural, e propõem que a reapropriação social dos lugares seja uma 

das tarefas da Educação Ambiental. Por isso a necessidade de dar complexidade aos assuntos 
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trabalhados em sala de aula, rompendo com os dualismos homem e meio, natureza e 

sociedade. E rompendo ainda com a crise advinda da modernidade, tendo como eixo 

transversal a educação ambiental em uma concepção crítica e transformadora, mostrando que 

os sujeitos são autônomos e ativos no meio em que vivem.  

Nesse contexto, não se propõe transversalizar a Educação Ambiental através de um 

currículo que reflita os interesses do poder hegemônico e as ideologias dominantes, pelo 

contrário, se objetiva recontextualizar o discurso dominante a partir dos professores e da 

escola, que carrega consigo histórias pedagógicas, de lutas e resistências que nem sempre 

estão alinhadas aos interesses das políticas públicas de Governo. 
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Resumo 
Este estudo, de delineamento qualitativo, foi realizado em uma escola da rede municipal de Campo Grande 
(Mato Grosso do Sul, Brasil), com alunos do Ensino Fundamental. A pesquisa teve o intuito de contribuir para a 
ação docente no processo de ensino e aprendizagem, analisando os potenciais didático-pedagógicos de uma 
sequência de atividades organizadas sob a forma de uma Situação de Estudo (AUTH, 2002), onde foram 
abordados o conceito de biodiversidade e as inter-relações ambientais, analisando-se as possíveis elaborações 
conceituais. Utilizou-se o método de análise de conteúdo (BARDIN, 2011) para tratamento dos dados obtidos. O 
uso de uma Situação de Estudo no contexto desta investigação mostrou-se potencialmente adequado como uma 
proposta metodológica, em virtude do reconhecimento dos ganhos em termos de aprendizagem na elaboração 
conceitual pelos alunos. A análise apontou ainda para a possibilidade de integração das disciplinas curriculares. 
Espera-se que possibilitem a reflexão sobre a ação docente, contribuindo para o campo didático do ensino, em 
especial na abordagem da Educação Ambiental. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Situação de Estudo. Prática docente. 

 

Introdução 

Ao pensarmos na educação ambiental no âmbito de ensino, podemos considerá-la um 

meio importante para se reorganizar ou dinamizar aspectos do processo educativo, evitando-

se a compartimentalização dos conhecimentos em disciplinas isoladas, à medida que a 

problemática ambiental leva a uma reflexão que vai além do caráter biológico, permeando 

questões históricas e culturais. 

Inúmeras possibilidades podem ser elaboradas para que haja reflexão no ambiente 

escolar sobre questões ambientais, voltando-se ao desenvolvimento da criticidade acerca das 

questões ambientais vigentes e constituindo, desta forma, uma educação ambiental com 

compromisso social, Layrargues (2009), coloca que “fazer educação ambiental com 

compromisso social significa reestruturar a compreensão de educação ambiental”, sendo isto 

necessário, primariamente, por parte do educador, que deve ter clareza em relação ao seu 

papel de mediador de conhecimentos que possibilitem uma postura crítica emancipatória.  

1 Bióloga, docente da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (MS, Brasil), discente do Programa de Pós-
graduação em Ensino de Ciências (PPEC) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (MS, Brasil). E-mail: 
patricia.pereira.sobrinho@hotmail.com 
2 Bióloga, docente e orientadora do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PPEC) da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (MS, Brasil). E-mail: zanon.ufms@gmail.com 
3 Geógrafa, técnica da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (MS, Brasil), discente do Programa 
de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PPEC) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (MS, Brasil). 
E-mail: talgattisilva@gmail.com 
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O educador deve contemplar os conhecimentos historicamente produzidos e 

sistematizá-los em prol da formação de seus discentes, compreendendo que estes trazem em si 

multiplicidades culturais e sociais. Isto não é tarefa fácil, sendo necessária reflexão e a adoção 

de práticas pedagógicas que não incorram no mecanicismo acrítico, em que os conteúdos são 

traduzidos em textos e questionários a serem respondidos e “gravados”.  

Buscando contribuir para a ação docente no processo de ensino e aprendizagem, este 

estudo investigou os potenciais pedagógicos de uma sequência de atividades organizadas 

como uma Situação de Estudo (AUTH, 2002), de modo a favorecer a elaboração conceitual 

(VYGOTSKY, 2005) nos estudos sobre biodiversidade e as inter-relações ambientais. 

Os autores Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2005) trazem que a sequência de 

atividades sob a perspectiva da Situação de Estudo consiste em uma organização curricular 

voltada a construção de significados, tendo como finalidade enfrentar a fragmentação das 

disciplinas, não se limitando aos manuais e livros didáticos.  

A organização dos estudos teve o intuito de atender aos objetivos expostos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012), no que se 

refere ao desenvolvimento da Educação Ambiental como uma dimensão da Educação. 

Metodologia 

 Esta pesquisa, de delineamento qualitativo, foi desenvolvida em uma escola de Campo 

Grande (Mato Grosso do Sul - BR). As atividades foram realizadas em uma das turmas de 

quinto ano do Ensino Fundamental, compreendendo alunos de faixa etária entre 9 e 11 anos, 

no último semestre do ano letivo de 2013.  

A sequência de atividades desenvolvida envolveu o conceito de biodiversidade no 

contexto das inter-relações ambientais, sendo composta por cinco tempos de estudo, 

organizados como uma Situação de Estudo (SE). 

A SE envolveu as três etapas propostas por Auth (2002): a Problematização 

[apresentação do problema central de estudo]; Primeira elaboração [estudos para 

aprofundamento de conceitos relativos a problemática]; e a Função da elaboração e 

compreensão conceitual [retomada da problematização inicial]. 

Para análise da possível elaboração conceitual dos educandos ao longo da Situação de 

Estudo foram utilizadas as respostas dadas ao problema central, tendo-se em vista que estas 

foram registradas ao início e ao final dos estudos propostos. Utilizou-se a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) para tratamento dos dados, com a elaboração de uma estrutura de 

categorização, sobre a qual são feitos apontamentos. 
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A Situação de Estudo foi organizada conforme exposto a seguir. 

Tempo de Estudo I 

Problematização: apresentação de um problema central por meio do questionamento 

“Como pode ser entendida a biodiversidade, pensando nas relações entre os seres vivos e os 

ambientes que estes habitam? ”  

Tempo de Estudo II 

Primeira elaboração: realização de uma dinâmica intitulada “Aprendendo sobre 

biodiversidade”, com ênfase nos três níveis da biodiversidade: a diversidade genética, 

biológica e a ecológica. Os alunos tinham como desafio organizar figuras diversas, coladas 

em papeis de diferentes tamanhos e cores, de acordo com características que possibilitassem a 

estes formar um ecossistema, originando grupos variados e relacionando-os a diversidade de 

organismos que existem no planeta. 

Em continuidade, foi elaborada uma pesquisa no ambiente virtual, por meio de uma 

webquest [tipo de pesquisa orientada], sendo disponibilizados textos contemplando os três 

níveis da biodiversidade, além dos conceitos de adaptação, de fauna, flora e cadeia alimentar. 

Os alunos responderam a questionamentos e elaboraram um exemplo de relação entre 

espécies, com base no Bioma do Pantanal [um dos biomas regionais]. Os estudos foram 

apresentados à turma. 

Como uma das atividades de discussão foi organizada uma roda de leitura com o livro 

“A Casa dos Bichos” (SANDRONI, 2006) que contempla as relações entre os seres vivos no 

ambiente natural e no modificado pelas ações humanas.  

Tempo de Estudo III 

Primeira elaboração: visita técnica ao Parque Ecológico Anhanduí (Campo Grande, 

MS – BR), uma Área de Proteção Ambiental do Bioma do Cerrado localizado na área urbana. 

Esse parque é uma área de Vereda que está em processo de recuperação desde 2000. A visita 

teve o intuito de proporcionar o entendimento sobre as relações entre os seres vivos e as 

modificações causadas pelo ser humano no ambiente. 

Tempo de Estudo IV 

Primeira elaboração: com base na representação de dois ambientes, um natural, 

característico do Bioma do Pantanal [com espécies da fauna e flora representadas] e outro 

modificado [com ruas, prédios, etc.], foram propostas situações aos alunos. Solicitou-se que 

elaborassem um “animal” fictício para o ambiente natural, definindo seu modo de vida, sua 

reprodução, se poderia ser predador de outros animais, se teria inimigos naturais e outras 

características, enfim, estabelecendo as relações necessárias para sua sobrevivência.  
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Os alunos tiveram que pensar em uma cidade próxima ao ambiente natural, dando-lhe 

um nome e contando sobre sua história, descrevendo os hábitos dos moradores, 

caracterizando-a quanto ao clima, a existência de rios, lagos, matas, etc. 

Por fim, foi proposto que construíssem uma ponte imaginária, ligando os dois 

ambientes, pensando nas modificações e danos ambientais que esta causaria ao ambiente 

natural e avaliando se o “animal fictício” conseguiria sobreviver a essas modificações, ou se 

necessitaria se adaptar. Esta proposta foi adaptada da atividade “Pontes & Bichos”, do livro 

Educação Ambiental (SATO, 2002). 

Tempo de Estudo V  

Função da elaboração e compreensão conceitual: ocorreu a retomada do problema 

central e os alunos responderam-no sob a forma textual. 

  

Análises e discussões 

 Trechos das respostas dadas pelos alunos durante a etapa da Problematização estão 

expostos na Tabela 1, de acordo com as categorias nas Unidades de registro. 

Tabela 1. Análise das respostas iniciais dos alunos 

Unidades de contexto Estrutura de categorização Unidades de registro 

Conceito de 

Biodiversidade 

Significado do conceito. Relação 

conceitos cotidianos e científicos. 

 

paisagem; natureza; seres 

vivos; ambiente; imagem; 

cuidado; encontro de 

animais e plantas; todos 

os tipos de animais, a 

natureza, os córregos e os 

rios 

Inter-relações ambientais Compreensão da existência e da 

importância das relações entre os 

seres vivos. 

Compreensão de que o ser 

humano faz parte do grupo dos 

seres vivos e interage nos 

diferentes ecossistemas. 

como os seres vivos tratam 

a natureza; os seres vivos 

habitam os lugares e os 

destroem; os animais e 

plantas ocupam o mesmo 

espaço; uma planta serve 

para um animal comer; 

admiração da paisagem; 

sem a natureza nós não 
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respiramos; preservação 

do planeta 

 

Sobrinho; Zanon; Talgatti (2014) 

Sobre as respostas é possível fazer algumas considerações: os alunos revelaram uma 

visão fragmentada sobre os fatores abióticos e bióticos do ambiente; a concepção de 

biodiversidade foi relacionada ao conceito de meio ambiente, ressaltando-se os aspectos 

naturais dos hábitats e a indicação de cuidado, preservação. Foram mencionadas a respiração 

e a alimentação, entretanto, são identificados conceitos cotidianos/espontâneos nas 

explicações dadas sobre os tipos de interações que ocorrem entre os indivíduos.  

Após a realização da dinâmica e com a pesquisa no ambiente virtual, um dos alunos 

fez os registros expostos no Quadro 1 [os registros acompanham os questionamentos 

propostos]. 

Quadro 1. Registros de pesquisa da webquest. 

Nós seres humanos fazemos parte da Biodiversidade do Planeta? Por quê? 

 “Sim. Porque somos também predadores da cadeia alimentar e também quando 

construímos uma casa no lugar da mata nós estamos afetando a biodiversidade.” 

Que fatores podem influenciar ou mesmo causar a perda de biodiversidade?  

“A perda da biodiversidade envolve aspectos sociais, econômicas, culturais e 

científicos. Quando um ser vivo perde seu lugar, outros podem perder também.” 

Com base nos exemplos de cadeia alimentar dos slides da webquest, elaborem um 

exemplo de relação entre os seres vivos do Bioma do 

Pantanal: Aluno (11 

anos) 

 Por meio da leitura do livro “A casa dos bichos” (SANDRONI, 2006) e da visita 

técnica ao Parque Ecológico Anhanduí, discutiu-se sobre a possibilidade do ser humano 

estabelecer interações equilibradas com os demais seres vivos. Os dois momentos estão 

expressos nas fotos a seguir. 
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                                                                                                                       Fotos: Sobrinho, 2013. 

 Finalizando a etapa da Primeira elaboração, foi realizada a representação de dois 

ambientes [natural e modificado], as atividades desenvolvidas nesta etapa são descritas na 

produção de outro aluno, no Quadro 2. 

Quadro 2. Pensando sobre a biodiversidade nas relações socioambientais. 

Com base no ambiente natural, elabore um animal fictício, preenchendo a “ficha 

técnica” a seguir. 

Qual é o seu nome?  Catingola 

Como ele vive? Nas regiões mais úmidas e frias. 

Do que ele se alimenta? Ele é carnívoro, se alimenta de peixes. 

Como se reproduz? Ele é ovíparo, bota ovos no chão e quando nascem eles levam para a 

árvore. 

Tem inimigos naturais? As cobras. 

Represente com uma ilustração o “animal” desta ficha técnica: 

                                                                                  Aluno (9 anos) 

Agora, pense na cidade próxima ao ambiente natural, dê um nome para ela e tente 

contar um pouco sobre como ela surgiu, quem são seus moradores, de que atividades eles 

vivem, como é o clima, se existem rios, lagos, matas. 
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  “A cidade Boguaios surgiu no século XXI com a guerra dos bolivianos com os 

paraguaios, os boguaios moradores da cidade vivem da pesca e da caça, se adaptam ao 

clima ensolarado e as vezes tem cheias (...) 

Lá existe uma mata (...) e os moradores querem construir uma ponte que liga a 

cidade, isso vai trazer problemas para alguns seres vivos.” 

Imagine que será construída uma ponte ligando os dois ambientes e escreva quais as 

possíveis modificações e danos ambientais esta poderá causar ao ambiente natural. 

“Podem acontecer desmatamento e poluição dos rios, pode acabar com os peixes que 

o animal come, isso depende dos boguaios.” 

 

Retomou-se o problema central e as respostas dadas estão expostas na Tabela 2, 

relacionadas de acordo com as categorias nas Unidades de registro. 

Tabela 2. Retomada do problema central.  

Unidades de contexto Estrutura de categorização Unidades de registro 

Conceito de 

Biodiversidade 

Significado do conceito. 

Relação conceitos cotidianos e 

científicos. 

 

...é a vida de cada animal 

e outros seres vivos com o 

ambiente em que eles 

vivem, seus predadores, 

seus inimigos naturais; ...a 

biodiversidade está nos 

diversos biomas; são os 

seres vivos com seus 

hábitats; ...bio é vida e 

diversidade; ...diversidade 

é a vida humana e dos 

outros seres vivos.  

 

Inter-relações ambientais Compreensão da existência e da 

importância das relações entre os 

seres vivos. 

Compreensão de que o homem faz 

parte do grupo dos seres vivos e 

interage nos diferentes 

... agora já sei, somos 

animais; ... nós humanos 

também fazemos parte da 

biodiversidade, só que nós 

é que desmatamos, 

prejudicamos o ar e 
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ecossistemas. matamos; ...nós somos 

diferentes, ninguém 

nasceu igual a ninguém, 

na natureza existem vários 

tipos de plantas, animais.  

Sobrinho; Zanon; Talgatti (2014) 

Identificou-se nas respostas finais indícios de desenvolvimento conceitual dos alunos, 

que conseguiram relacionar os conceitos científicos estudados aos cotidianos/espontâneos, 

promovendo-se reflexões sobre as relações entre a espécie humana e os demais seres vivos.   

Também evidenciou-se o entendimento de que a espécie humana se inclui como ser vivo e 

estabelece relações nos ambientes em que vive. 

Considerações finais 

 O uso de uma Situação de Estudo no contexto desta investigação mostrou-se 

potencialmente adequado como uma proposta metodológica, em virtude do reconhecimento 

dos ganhos em termos de aprendizagem na elaboração conceitual pelos alunos.  

O estudo apontou ainda a SE como uma possibilidade de integração das disciplinas 

curriculares, sendo envolvidos nos estudos conhecimentos de Ciências, Língua Portuguesa 

[leitura e escrita] e das áreas de Geografia e História.  

 Espera-se que os estudos possibilitem a reflexão sobre a ação docente, contribuindo 

para o campo didático do ensino, em especial na abordagem da Educação Ambiental, 

oportunizando-se a análise de práticas educativas que contemplem os conhecimentos de forma 

conjunta, visando o senso de responsabilidade e participação do educando como sujeito capaz 

de promover mudanças diante das problemáticas ambientais. 
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APONTAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS NO 

BRASIL  

 

  
Alexandre Macedo Pereira1 

Luis Fernando Minasi2 
Cinara Karam3 

 
Resumo 
Entre 1999 e 2014, muitas foram as discussões em relação a formação de educadores ambientais no Brasil. Estes 
debates são alimentados por pesquisas que buscam compreender as razões que impedem o processo de 
consolidação da EA nos processos formativos, particularmente na formação inicial e continuada. Assim, este 
artigo tem como finalidade refletir sobre a formação de educadores ambientais a partir das reflexões realizadas 
pelos estudiosos da área, mas com o foco na problematização das categorias que eles defendem como centrais a 
consolidação da EA. Esta é uma pesquisa exploratória, fundamentada na análise de documentos e na literatura 
produzida na área.    
 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação ambiental. Interdisciplinar.  

 

Introdução 

Este artigo é um esforço no sentido de problematizar e promover um debate no campo 

da EA sobre as categorias: interdisciplinaridade, EA enquanto fazer político e a integração 

homem/natureza. Certamente não é nossa pretensão aqui chegar a conclusões definitivas 

sobre estas questões, mas discutir o assunto a partir de outro foco, ou seja, problematizando 

estas categorias4, consideradas como essencial no desenvolvimento de uma EA crítica, EA 

crítica e emancipatória e EA crítica, emancipatória e popular.  

Para fomentar este debate, fundamentamos nossa discussão a partir das leituras e 

releitura de publicações especifica sobre a formação de educadores em EA, da Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e das Diretrizes Curriculares Nacionais em 

Educação Ambiental (DCNEA).  

Esta é uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e como o processo de 

construção do conhecimento exige a escolha de uma abordagem metodológica de análise 

(PEREIRA, 2011), ancoramos nossa análise no materialismo histórico-dialético.   

                                                           
1 Doutorando em Educação Ambiental (PPGEA-FURG), Mestre em Gestão de Recursos Naturais e 
Desenvolvimento Local na Amazônia (UFPA) e Pedagogo (UNEB). E-mail: c.cpa2008@hotmail.com  
2 Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA-FURG). E-mail: 
lfminasi@terra.com.br 
3 Doutoranda em Educação Ambiental (PPGEA-FURG), Mestre em Educação Ambiental (PPGEA-FURG) e 
médica. E-mail: cinarakaram@hotmail.com 
4 Compreendemos as categorias como determinações da existência.  
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As contradições da formação de educadores em EA na ótica dos pesquisadores da área 

  

Nestes 15 anos (1999-2014), tem havido uma contínua preocupação dos pesquisadores 

em EA, em desenvolver uma formação que não esteja pautada nos pressupostos positivistas e 

racionalista, onde o processo de produção do conhecimento é fragmentado e antropocêntrico. 

Assim, ao longo destes 15 anos, estes pesquisadores investem tempo e energia em pesquisas 

cujo objetivo central consiste em consolidar a EA enquanto processo formativo em diferentes 

currículos, nas diferentes etapas da educação (educação básica e educação superior) e na 

formação inicial e continuada na perspectiva interdisciplinar.  

A regulamentação, pelo Decreto nº 4.281/2002, da Lei 9.795/1999 que institui a 

Política Nacional para a Educação Ambiental, representou uma significativa conquista no 

campo político, social e educacional para todos que lutaram e lutam pela consolidação da EA 

no Brasil.  

No entanto, foram necessários 13 anos para que o Estado assegurasse por meio do 

Ministério da Educação, as diretrizes curriculares nacionais que balizassem as práticas 

didático-pedagógicas de EA. Assim, em 15 de junho de 2012, o MEC publica a Resolução nº 

2 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEA) para a Educação Ambiental. 

Embora a DCNEA tenha levado mais de uma década para ser publicada, este feito 

acabou se constituindo em um marco estratégico de afirmação da EA no cenário brasileiro e 

no cenário internacional. No plano nacional representou a determinação de princípios 

institucionalizados do fazer pedagógico da EA, comprometido com a compreensão crítica de 

mundo, e “é uma proposta contra-hegemônica que visa à emancipação humana e propõe a 

superação de práticas danosas ao meio ambiente” (CRUZ e BIGLIARDI, 2012, p.11).   

No plano externo significou a demonstração de compromisso do governo brasileiro 

com as temáticas ambientais a partir de uma educação crítica. Assim, no plano político 

interno a DCNEA tem sido considerada uma conquista, uma vez que no contexto da 

conferência Rio+20 a EA não configurou como uma questão central, a tal ponto que não foi 

colocada na agenda oficial; esta ausência perturbou os pesquisadores da área no Brasil e 

fomentou os debates sobre a mesma no período pré-conferência. A grande questão era se à 

EA estava perdendo a relevância no cenário internacional e quais implicações seriam 

produzidas na área no âmbito interno.  

Além da relevância política para o governo brasileiro, à DCNEA é creditada uma 

importância decisiva na mudança de concepção educacional no plano político, pedagógico e 

filosófico, uma vez que, preconiza processos educativos críticos, defende mudanças profundas 
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nas relações sociais e exige dos processos de formação inicial e continuada o 

desenvolvimento e aplicação de práticas pedagógicas comprometidas com a transformação da 

realidade (CRUZ e BIGLIARDI, 2012, p.11).  

Por conseguinte, do ponto de vista legal, a EA encontra-se amparada na Constituição 

Federal de 1988 (art. 225 inciso VI § 1º), na Política Nacional de Meio Ambiente (art. 2º 

inciso X), nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Política Nacional de Educação 

Ambiental e, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental; sendo que é na 

PNEA e DCNEA que a EA na formação inicial e continuada é tratada especificamente. 

Na PNEA a formação em EA ambiental está estabelecida explicitamente como uma 

determinação necessária ao processo de formação dos profissionais de todas as áreas (art. 8º 

§2º inciso II). No que diz respeito ao ensino formal, a Lei 9.795/99 determina ainda que a EA 

seja desenvolvida de forma integrada, contínua e permanente nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino (art. 10) e especificamente que esteja presente nos currículos de 

formação de professores “em todos os níveis e disciplinas” (art. 11).  

Quanto aos cursos de formação docente para a Educação Básica, a DCNEA estabelece 

como um dos seus objetivos, que a EA seja orientadora dos processos de formação (art. 1º 

inciso III) e que aos professores em atuação docente seja garantida a “formação 

complementar” nas áreas em que atuam (Capítulo II, parágrafo único).      

Assim, no âmbito legal a EA está assegurada enquanto elemento formativo necessário 

nos diferentes níveis e modelos de ensino e na formação inicial, continuada e permanente dos 

professores no Brasil. Portanto, o que explica a falta de consolidação da EA, enquanto 

“dimensão” da educação, nos processos formativos conforme preconiza a PNEA e a DCNEA?  

Para a ampla maioria dos pesquisadores, um dos problemas que inviabiliza o processo 

de consolidação da EA na cultura educacional brasileira é o “apego” das instituições 

responsáveis pelos processos formativos ao modelo de produção do conhecimento centrado na 

racionalidade positivista e cartesiana, fragmentada e mecânica, pautado apenas na transmissão 

de conhecimentos.  

Segundo Tozoni-Reis (2002, p.89), este modelo educativo particularmente aplicado à 

EA, produz discursos e práticas pedagógicas romantizadas, fundamentadas em apelos 

emocionais cujo objetivo é organizar a vida dos indivíduos na relação com o ambiente; que 

segundo Castro (2001, p.49), é uma contradição e produz práticas formativas equivocadas de 

EA.   

De acordo com Trein e Barreto (2012, p.11), é necessário o empreendimento de 

esforço para romper com a estrutura disciplinar e curricular da formação de professores, 
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reconhecendo que nem sempre é possível romper com essa estrutura. Para Matos (2009, 

p.209), faz-se necessário compreender que a formação do educador ambiental necessita 

estabelecer a relação dialógica entre conhecimentos ambientais, conhecimentos pedagógicos e 

outros.  

Salienta ainda Loureiro (2012, p. 153), que é essencial o aprofundamento do debate no 

âmbito da teoria e da prática, mediado pela EA, no que diz respeito ao que pode conduzir os 

educadores a distinguir as concepções ambientalistas e educativas conservadoras das 

concepções emancipatórias e transformadoras, se se pretende a construção de outro modelo de 

sociedade.       

No entanto, de acordo com Sorrentino (2001, p.41), o processo de consolidação da EA 

exige a superação das práticas educativas tradicionais, porém esta superação perpassa pelo 

aprofundamento da discussão sobre as categorias interdisciplinaridade e transversalidade. 

Ainda segundo o autor, esta falta de profundidade vem produzindo educadores ambientais 

angustiados e com a estima baixa, uma vez que não conseguem entender e nem desenvolver 

práticas de EA transversal e interdisciplinar.             

Assim, as pesquisas em EA apontam que a epistemologia, nos molde da modernidade 

- visão dualista e mecânica da natureza e do mundo (CARVALHO, 2006, p.116) -, tem 

impedido a consolidação da EA nos diferentes níveis educacionais e nos processos de 

formação docente no Brasil conforme estabelece a PNEA e DCNEA.  

Para Tristão (2004, p.110), o problema epistemológico no campo da educação, 

particularmente na EA, transcende a questão da aplicabilidade da interdisciplinaridade nos 

processos pedagógicos. Segundo a pesquisadora, o problema passa pela inviabilidade de 

efetivação desta nos processos pedagógicos, pois a sua viabilidade só seria factível se as 

amarras da centralização fossem abolidas, se o princípio da autonomia da escola não estivesse 

submetido às interferências das políticas públicas. Além disso, argumenta Tristão (2004, 

p.111), “a interdisciplinaridade preserva as identificações das disciplinas [...], não se 

caracteriza como uma transformação profunda das articulações entre várias áreas do saber”. 

Diante da incapacidade da interdisciplinaridade de romper com os pressupostos da 

disciplinaridade, a pesquisadora defende a perspectiva epistemológica denominada de rede de 

conhecimento da EA, pois, esta possibilita a derrubada dos territórios que aprisionam os 

conceitos, impedindo-os de se constituírem em redes entre os contextos e os sujeitos, assevera 

Tristão (2004, p.112).        

As pesquisas ainda apontam que na formação em EA existe uma dificuldade de 

articulação entre os elementos pedagógicos, filosóficos, sociais e os elementos políticos. Este 
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é um problema enraizado nos processos educativos no Brasil que precisa ser enfrentado com 

pujança, pois segundo Martins, Reigota e Rodrigues (2001, p.65), a EA deve ter como 

objetivo a qualificação dos indivíduos para a cidadania, capacitando-os para compreender 

criticamente a sociedade, suas mazelas históricas e concomitantemente promover mudanças 

na mesma.   

Sendo assim, a EA no processo de formação de professores na dimensão 

transformadora, precisa conduzir os indivíduos a compreenderem a complexidade das 

relações econômicas, políticas, culturais, de gênero etc. próprias da sociedade 

moderna/contemporânea (MEDINA, 2001, p.18); na concepção de Trein e Barreto (2012, 

p.05), uma EA que se pretenda crítica não pode sob quaisquer circunstâncias negligenciar o 

debate político, se se tem em vista a superação do modelo de sociedade vigente; pois se de 

outra forma for, as práticas educativas continuarão centradas nos indivíduos como se esses 

estivessem desconexos da história, portanto a-históricos. 

Assim adverte Loureiro (2012, p.155): 
A educação, por ser uma prática social, expressa o modo como nos organizamos e 
vivemos em sociedade, como nos compreendemos como ser da natureza e, 
simultaneamente, manifesta e potencializa os questionamentos e reflexões sobre a 
realidade, num processo de crítica e autocrítica, de ação política e de 
conscientização coletiva.           

Nesta compreensão, a EA enquanto prática social não é neutra e tem sido instrumento 

ideológico usado para atender aos interesses da classe hegemônica. Contrariando esta lógica, 

a EA enquanto ação política deve ser um elemento contra-hegemônico, argumenta o 

pesquisador. A EA crítica compreende os processos educativos como atos políticos, ou seja, 

práticas sociais que formam sujeitos críticos para atuarem na sociedade (CARVALHO, 2002, 

p.186).  

Portanto, a EA arraigada a processos educativos unilaterais, focados apenas em 

determinados aspectos ou elementos da vida, além de contrariar as orientações legais 

estabelecidas pela PNEA e DCNEA, reforçam o seu caráter conservador.  

Segundo Cruz e Bigliardi (2012, p.11), a DCNEA encerra em seu conteúdo e em sua 

forma, uma proposta contra-hegemônica que preconiza processos educativos emancipatórios 

com a intencionalidade de superação das práticas sociais que impactam negativamente o 

ambiente e os seres humanos.  Dessa forma, segundo os referidos pesquisadores, a DCNEA 

propõe uma “revolução paradigmática” [...] “na prática pedagógica dos educadores – e em sua 

formação inicial e continuada – como ação política e prática transformadora da sociedade” 
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[...] (CRUZ e BIGLIARDI, 2012, p.11), é portanto, um movimento que intenciona romper 

com os pressupostos conservadores da educação tradicional. 

Por fim, um grupo expressivo de pesquisadores em EA compreende que o predomínio 

conservador da representação social5 da relação homem/natureza nos processos de formação 

em EA tem produzido práticas didático-pedagógicas que alienam o homem da natureza. 

Outrossim, passa a ser função da EA reconciliar a relação homem/natureza. Essa 

reconciliação é necessária, uma vez que, a constituição do homem transcende as condições 

biológicas (ser subjetivo e imaterial), mesmo sendo esta enraizada na dimensão natural (a 

dimensão natural é anterior ao homem). No entanto, é a cultura que transforma a natureza, ato 

eminentemente humano (SILVA, 2013, p.866, 867 e 868). Assim, afirma Silva (2013, p.869): 
O humano já não pode mais ser entendido como uma existência superior e refratária 
às influências do universo natural; o natural, por sua vez, também não pode ser 
entendido como uma realidade externa, amorfa e ignara que serve apenas aos 
desígnios e aos interesses humanos. 

Para a pesquisadora, o resgate da relação indissociável homem/natureza pode 

reorientar e promover mudanças epistemológicas e pedagógicas significativas nas práticas de 

EA. É portanto, um processo que propõe a superação da unilateralidade, fortemente ancorado 

na concepção conservadora de educação. Em vista disso, é a negação das práticas pedagógicas 

que reforçam a fragmentação da relação homem/natureza, e a visão do homem enquanto ser 

“superior” e com autonomia para imprimir à natureza toda sorte de agressão. 

A centralidade da natureza tem se constituído em impossibilidade no desenvolvimento 

da relação orgânica homem/natureza, efetivando assim, processos que secundarizam os 

sujeitos históricos. Tal concepção tem produzido impactos negativos na formação de 

educadores ambientais no Brasil, afirma a pesquisadora.  

Nessa perspectiva, cabe à EA enquanto prática social desenvolver processos 

pedagógicos que moldem e adaptem os sujeitos as determinações da natureza. Essas práticas 

deixam sem sentido a função dos educadores ambientais como mediadores das relações 

homem, natureza e cultura (TOZONI-REIS, 2002, p.87).           

Todavia, adverte a pesquisadora, a centralidade do homem na vida social também se 

constitui em um problema para o desenvolvimento da relação orgânica homem/natureza, pois 

tal centralidade, fundamentada no racionalismo, consolida o “status quo” de um modelo 

social antropocêntrico fundamentado no autoritarismo (TOZONI-REIS, 2002, p.89).  

                                                           
5 O uso da categoria representação social será usado no sentido amplo e dentro das perspectivas teóricas que 
cada autor se situa. Não faremos discussões quanto a categoria. 
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Na concepção de Carvalho (2006, p.149), o desafio na contemporaneidade é descobrir 

caminhos que possibilitem agrupar as expectativas de felicidade do homem com a 

preservação dos bens naturais. Para isso, o homem deve estabelecer um “contrato social 

ampliado”6, o qual produzirá relações humanizadas com a natureza ao mesmo tempo em que 

as relações humanas serão ecologizadas; essa é a “Utopia da EA”, diz Carvalho.   

Considerações finais 

A trajetória da EA no Brasil nestes 15 anos está marcada de um lado, pela euforia em 

razão da publicação da PNEA (1999) e do outro, pela frustração resultante da indiferença da 

cúpula da Rio+20 em relação à EA e à publicação com pouca expressividade da DCNEA 

(2012). Nem no plano das práticas didático-pedagógicas, nem no plano político-filosófico e 

tão pouco no epistemológico, a DCNEA apresentou algum tipo de inovação; além disso, não 

foi capaz de potencializar a consolidação da EA nos processos de formação. Para os 

pesquisadores da área existem antinomias que impedem a consolidação da EA nos processos 

de formação de professores, e estas estão relacionadas aos elementos didático-epistemológico, 

político-filosófico e visão de homem/natureza. 

No plano didático-epistemológico o debate em geral, se desenvolve em torno da 

questão da interdisciplinaridade. Para estes pesquisadores a incapacidade de viabilizar a 

interdisciplinaridade nos projetos e programas educacionais se constitui em entrave no 

desenvolvimento da formação de educadores ambientais politicamente críticos, uma vez que, 

estes projetos e programas ficam circunscritos, aprisionados e limitados ao território ou às 

fronteiras das disciplinas.  

Embora reconheçamos que a defesa da interdisciplinaridade seja bem intencionada, 

entendemos ser necessário problematizar a própria interdisciplinaridade enquanto método. 

Outrossim, nos parece equivocado utilizá-la como tal, uma vez que os métodos de 

conhecimentos particulares mantêm relações estreitas com a teoria7, com a legalidade 

ontológica do objeto, processo e fenômeno em estudo. Portanto, a relação entre a teoria e o 

método é indissociável; este não é o caso da interdisciplinaridade, uma vez que, ela ora se 

apresenta como teoria, ora como categoria mediadora de corpus teórico distinto de diferentes 

áreas e ora é proposta como método.  

                                                           
6Segundo a pesquisadora um contrato social ampliado se caracteriza por incorporar a dimensão ambiental nos 
planos de futuro e na negociação do presente dos seres humanos (CARVALHO, 2006, p.140-141) 
7 Segundo Kraprivine (1986, p.234-235), A teoria é a forma de organização do conhecimento científico que nos 
proporciona um quadro integral das leis, das conexões e relações substanciais num determinado domínio da 
realidade. 
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Por conseguinte, o conhecimento é um dos elementos que constituem o ser social; 

assim, a natureza e a função do ser social só serão apreendidas conhecendo-se as 

determinações gerais e essenciais deste e identificando o lugar que o conhecimento ocupa na 

produção e reprodução do ser social (na totalidade), este lugar é a práxis social (TONET, 

2013, p.74).  Portanto, compreender a relação sujeito/objeto requer apreender o ser social 

enquanto totalidade, isso não se faz por meio da categoria interdisciplinaridade.  

Compreendemos que a interdisciplinaridade na condição de categoria pedagógica tem 

a função de mediar às relações entre as áreas do conhecimento, corroborando no combate as 

tendências homogeneizantes, evitando assim que o conhecimento fique circunscrito a uma 

dimensão ou área do conhecimento. Todavia, isso não faz dela um método e nem a outorga 

poder para impedir ou romper com a unilateralidade e fragmentação da relação sujeito/objeto, 

como defendem muitos teóricos da EA.       

O que percebemos é que o desenvolvimento da EA fundamentada na complexidade e 

interdisciplinaridade não tem sido capaz de superar a fragmentação dos processos educativos, 

porém, tem favorecido o ecletismo metodológico indiscriminado nos processos didático-

pedagógicos; pois defendem a construção de redes de conhecimentos e saberes, diálogo entre 

áreas sem contudo, compreenderem que a materialidade e a subjetividade são momentos que 

forma a unidade indissolúvel dos fenômenos e que estes são mediados pela práxis. Portanto, 

centrar a crítica quanto à produção do conhecimento na particularização da ciência ou do 

método é um equívoco.   

Assim, a EA enquanto fenômeno particular da educação não tem conseguido superar, 

pelos caminhos percorridos, o processo de fragmentação da produção do conhecimento 

fortemente arraigado na educação enquanto fenômeno geral. A tentativa de consolidar as 

particularidades, mais do que reconhecer e fortalecer a diversidade e pluralidade, tem 

fortalecido as generalizações indevidas dos fenômenos particulares, pois se fundamentam nas 

partes em detrimento do todo ou não reconhece a relação orgânica entre todo/parte e 

parte/todo.  

A relação todo/parte e parte/todo é diversa, plural e complexa, porém é uma relação 

indissociável. Assim, reconhecemos as particularidades da educação, entre elas a EA, mas não 

enquanto fenômeno social autônomo, independente e deslocado das relações que estabelece 

com a educação enquanto fenômeno geral e com outros fenômenos sociais.  

No plano político-filosófico torna-se necessário compreender que o centralismo 

político da educação e particularmente  da EA (da qual a cidadania é parte) não é capaz de 

promover a emancipação humana; uma vez que, a [...] “cidadania é uma forma política de 
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reprodução do capital, por isso, jamais poderá expressar a autêntica liberdade humana” 

(TONET, 2012, p.34).  

É também importante trazer para o debate a questão dos limites políticos da educação 

nos processos de transformação social. A educação na condição de complexo ideológico cujo 

fim é adequar os indivíduos às exigências da sociedade não tem a força, pretendida por 

muitos, para empreender a emancipação humana. Para Tonet (2012, p.38): 
É por isso que entendemos não ser possível “uma educação emancipadora”, mas 
apenas a realização de “atividades educativas emancipadoras”. A nosso ver, é perda 
de tempo querer pensar uma educação emancipadora (conteúdos, métodos, técnicas, 
currículos, programas, formas de avaliação, etc.) como conjunto sistematizado que 
possa se transformar em uma política educacional. [...] podem-se estabelecer 
políticas educacionais mais ou menos progressistas [...], a luta nessa esfera não deve 
ser menosprezada. Porém, o conjunto da educação só poderá adquirir um caráter 
predominantemente emancipador na medida em que a matriz da sociabilidade 
emancipada – o trabalho associado – fizer pender a balança para o lado da efetiva 
superação da sociabilidade do capital.     

Assim, faz-se necessário considerar os limites dos processos educativos, suas relações, 

interligações e, sobretudo, sua legalidade ontológica. Assim, atribuir à dimensão política da 

EA um caráter transformador, capaz de superar a lógica de organização social no modo de 

produção capitalista, sustentada na propriedade privada e na divisão social do trabalho 

(trabalho intelectual e manual) é idealismo.   

Quanto à desintegração da relação homem/natureza, é necessário analisá-la a partir das 

causas centrais que a determinam, neste caso entendemos ser necessário trazer para este 

debate a centralidade do trabalho enquanto categoria que funda o ser social. Assim, as 

propostas de integração dessa relação que não inserem na dimensão teoria e prática a divisão 

social do trabalho e seus impactos sobre a relação homem/natureza e homem/homem, são 

postulações idealistas.  
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CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

APONTAMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO ONTOLÓGICA 

 

        Alana das Neves Pedruzzi1 
Elisabeth Brandão Schmidt2 

Filipi Vieira Amorim3 
 

Resumo 
Neste artigo apresentamos algumas considerações sobre o cenário de crise ambiental que desafia a ampla 
produção do campo da Educação Ambiental, bem como as possibilidades da Educação e da Educação Ambiental 
em meio a crise estrutural do capital. Assim, apresentamos alguns apontamentos sobre a multiplicidade da 
Educação Ambiental e a necessidade de revermos os fundamentos dessa, Para tal, nos embasamos em Amorin, 
Calloni, Mészáros, Cruz e Bigliardi. Por fim, intentamos dialogar sobre a necessidade de reconciliação dos mais 
variados aspectos da omnilateralidade do ser social, atentando ainda para a importância de fundamentar as ações 
em um resgate ontológico das concepções de mundo envolvidas no debate científico sobre a Educação 
Ambiental e questionando as limitações impostas ao campo da Educação Ambiental pela dissociação entre teoria 
e prática. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Crise Ambiental. Omnilateralidade. 

Introdução 

Estamos imersos em uma crise que parece não ter fim. Ouvimos falar em crise 

financeira, política, social, cultural, dentre outras tantas, a crise ambiental torna-se presente 

nos debates sobre educação ambiental. Não temos dúvidas de que todas essas crises, ainda 

que sejam compreendidas como distintas, realmente existam com especificidades próprias, 

porém, entendemos que todas elas carregam consigo uma matriz comum que faz com que 

sejam não crises particulares, mas peculiaridades de uma ”crise estrutural do capital”. 

 Não obstante, o que faz com que essa crise seja maior ou diferente das demais? O que 

lhe é característico? Enquanto os outros momentos de crise – a crise de 1929, por exemplo – 

se caracterizaram como crises cíclicas, que certamente fazem parte do conjunto de reprodução 

do capital, agora temos uma característica predominante que engloba as inúmeras crises que o 

capitalismo já viveu. Estamos imersos em uma “crise estrutural do capital”, onde, ao contrário 

do que ocorreu em outros períodos, até os cantos mais distantes do mundo são atingidos. A 

                                                           
1 Bacharel em História. Mestranda em Educação Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. alanadnp@gmail.com. Bolsista do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ. 
2 Doutora em Educação. Professora do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande- FURG. 
elisabethlattes@gmail.com. 
3Doutorando em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande- FURG. 
filipi_amorim@yahoo.com.br. Bolsista CAPES. 
Agência Financiadora: Capes e CNPQ 
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crise financeira de 2008 foi a última grande crise pela qual a estrutura do Capital passou, 

porém, diferentemente do que acontecia em outros períodos de crise, dessa vez as dificuldades 

para o Capital se recompor se mostram mais contundentes. A crise ambiental que vivemos, 

tem nesta crise estrutural a sua raiz. 

 Definir o que é a crise ambiental não é tarefa fácil. Além de essa crise ser produto do 

movimento do modo de produção capitalista, se apresenta fortemente imbricada com a crise 

do capital. Ou seja, a crise ambiental e a crise estrutural do capital constituem uma 

contradição dialética: a crise do capital alimenta a crise ambiental, bem como a crise 

ambiental alimenta a crise do capital. Sendo assim, o Capital tem a necessidade de mascarar a 

origem e movimento das crises que presenciamos, se utilizando da ideologia dominante, para 

produzir um discurso que mostra a realidade de forma invertida. 

 O discurso catastrófico propagado pela classe dominante tem uma intencionalidade 

muito clara. Escondendo o que está na raiz dos problemas ambientais, o discurso 

cataclísmico, juntamente com os sermões ecológicos, fazem com que a população esteja 

sujeita à individualização da culpa pelos problemas ambientais. Em virtude do encobrimento 

das relações concretas de deterioração da natureza, a população pode apresentar dificuldades 

em compreender a crise ambiental em sua totalidade. Tal ocultação contribui ainda para velar 

os altos investimentos em inúmeras ações degradantes à natureza, bem como a pífia 

“restituição financeira” aos danos causados, como se restituir financeiramente os danos 

ambientais fosse possível. István Mészáros nos elucida melhor sobre esse movimento de 

encobrir a realidade. 
Da mesma forma, as pessoas deveriam esquecer tudo sobre as cifras astronômicas 
despendidas em armamentos e aceitar cortes consideráveis em seu padrão de vida, 
de modo a viabilizar os custos da „recuperação do meio ambiente‟: isto é, em 
palavras simples, os custos necessários à manutenção do atual sistema de expansão 
da produção de supérfluos. Para não mencionar a vantagem adicional que constitui o 
fato de se compelir a população em geral a custear, sob o pretexto da „sobrevivência 
da espécie humana‟, a sobrevivência de um sistema socioeconômico que se defronta 
agora com deficiências derivadas da crescente competição internacional e de uma 
mudança crescente na sua própria estrutura de produção, em favor dos setores 
parasitários (2011, p.54). 

 Os que propagam o discurso catastrófico sobre a crise ambiental são, 

majoritariamente, os grupos ligados aos investimentos na indústria da segurança, na energia 

que “não acabará”, etc. É estratégia da classe dominante fazer com que o capitalismo – atual 

variante histórica do capital – se assemelhe a um movimento natural e insuperável do 

desenvolvimento da sociedade. O artigo que aqui desenvolvemos se identifica com uma 

compreensão radicalmente oposta à apresentada nos discursos catastróficos. Isso não significa 
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que compreendamos que não exista no atual desenvolvimento da sociedade uma catástrofe 

presente com vistas a se tornar ainda pior. Conforme Mészáros, “O problema é 

suficientemente concreto, independentemente do uso que dele se faça nos dias atuais. (2011, 

p. 52)”. Queremos dizer com isso que, ao contrário do que vemos no discurso do Capital, não 

é apenas o consumo individual que possibilita a crise ambiental, mas sim a própria existência 

do capital. 

 É preciso, portanto, que se recupere o caráter ontológico da crítica ecológica, partindo 

de uma compreensão de mundo também radical. Entendendo que, assim como as relações 

sociais de exploração foram produzidas pelo homem, também por ele serão superadas. Ainda 

que não saibamos o caminho em que se desenvolverá a humanidade, sabemos que, para que 

possamos retomar o pleno desenvolvimento do ser social e sua relação com a natureza é 

necessário que se tenha outra meta final no horizonte que não a das contínuas reformulações 

do capital. Assim, não temos como afirmar como se desenvolverão as relações sociais em um 

novo modelo de sociedade, porém, temos a certeza de que precisam ser radicalmente 

diferentes do que são hoje. 

 A Educação, e consequentemente a Educação Ambiental, podem ser inseridas neste 

debate de diversas formas. Algumas compreensões imputam à Educação um caráter 

transformador. Outras a vinculam a uma perspectiva reprodutivista e ainda existem aqueles 

que a consideram como “terra arrasada”, como um espaço onde não é possível desenvolver 

quaisquer ações ainda que na esfera individual ou comportamental. Não é nossa intenção 

explorar neste artigo a multiplicidade de possibilidades para pensar a Educação e a Educação 

Ambiental. Podemos, no entanto, explorar argumentos de uma ou outra compreensão para que 

melhor possamos desenvolver nosso entendimento sobre o que é a Educação e quais as 

possibilidades envolvidas neste processo. 

 A Educação, enquanto fenômeno material social, não pode ser desvinculada de sua 

historicidade. No processo educativo, inerente a complexificação do ser social, o homem 

reproduz e socializa com o restante da sociedade o seu movimento de intercâmbio com a 

natureza. Sem esse movimento de socialização de saberes, seria impossível para as forças 

produtivas o alcance de tamanho desenvolvimento. Assim, a Educação tem papel essencial na 

trajetória humana. Porém, assim como os processos educativos já serviram como meio para o 

desenvolvimento de toda a humanidade, reproduzindo o trabalho socialmente útil, serviram 

também para reproduzir outras dimensões do complexo ideológico dos seres humanos.  
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Ao longo da história, as classes dominantes vem reproduzindo seus modos de 

intercâmbio com a natureza. Já tivemos o apogeu da aristocracia nas sociedades escravistas, 

do clero e da nobreza no período medieval e, atualmente, da burguesia capitalista. Todos esses 

modos de sociabilização reproduzem sua compreensão de mundo, e, por consequência, 

educam no sentido de preservar sua hegemonia.  

Neste sentido, especialmente as formas institucionais de Educação, em sua totalidade, 

não podem desenvolver-se em uma contra-hegemonia. Haja visto que, em sua legalidade 

ontológica, não desenvolveram-se tendo como telos a transformação da sociedade. 

 Partindo da compreensão de que a crise ambiental que se desenvolve é aspecto latente 

da crise estrutural do capital e assumindo que a Educação possui também um caráter 

reprodutivista, é possível considerar que só na superação da sociedade de classes poderemos 

ter uma educação que desenvolva as múltiplas lateralidades do ser humano, que esteja a 

serviço da classe que produz a riqueza material da sociedade.  

Conforme nos diz Mészáros,  

Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é 
inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual 
as práticas educacionais da sociedade devem cumprir suas vitais e 
historicamente importantes funções de mudança. (2006, p.25).  

A questão que nos aponta Mészáros é presente também no debate empreendido por 

outros autores como Sergio Lessa (2012) e Ivo Tonet (2012), com os quais também 

concordamos. No entanto, ainda que tenhamos clareza de que a educação só poderá ser 

radicalmente diferente em outro modelo de produção, compreendemos que esta afirmativa é 

insuficiente diante da proporção do debate em que estamos adentrando. 

Entendemos que hoje, nossas possibilidades de engendrar “práticas emancipatórias” 

dialogam com uma possível formação de quadros, com aulas e pesquisas que propiciem aos 

estudantes, e se possível, aos setores da classe trabalhadora mais próximos de nós, a 

apropriação e ampliação dos conhecimentos legados pela humanidade e dos que ainda 

podemos produzir e desenvolver. Precisamos trabalhar no sentido de fazer avançar a 

compreensão de que não somos indivíduos isolados e sem história, mas parte da história de 

um gênero – o gênero humano – que muitos conhecimentos revolucionários já produziu. É 

importante também ter claro, dentro de nossas possibilidades, a proposta de educação que 

queremos, aquela que consideramos a mais adequada ao pleno desenvolvimento do ser 

humano – uma educação omnilateral. 
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Este ideal educativo, formulado por Marx, desenvolve-se a partir de outros ideais 

formativos como a Paidéia grega e a Bildung alemã, superando-as no que diz respeito ao seu 

caráter universal. Enquanto os modelos formativos anteriores, compreendendo múltiplas 

lateralidades do ser humano, constituíam-se como projetos restritos a uma pequena parte da 

sociedade, sendo assim, um projeto particular, o que possibilita o caráter universal da 

omnilateralidade proposta por Marx é ser projetado, em sua essência, para a classe 

trabalhadora, classe esta majoritária em todos os modos-de-produção que vivemos. Ainda que 

Marx não tenha se detido em aprofundar seus estudos sobre a educação, é possível depreender 

de sua obra, alguns caracteres que formam um modelo de educação pertinente à sua filosofia 

social. 

Marx compreendia que a educação não deveria se desconectar da base material da 

sociedade, ou seja, que os saberes desenvolvidos com a educação deveriam ser combinados 

com o trabalho produtivo. Assim, compreendemos a importância de se pensar um modelo de 

educação diretamente vinculado ao trabalho, porém, não ao trabalho abstrato, alienante, mas 

sim ao trabalho ontológico, criativo. Em meados do século XIX, Marx (1978) pensou em uma 

proposta de educação que combinasse o desenvolvimento intelectual, corporal e tecnológico 

com o trabalho produtivo. Certos de que precisamos avançar na compreensão, porém sem 

abrir mão da proposta universal e omnilateral de Marx, entendemos que hoje, as necessidades 

intelectuais, corpóreas e tecnológicas se expandiram, e o modelo de educação que queremos 

precisa dar conta do desenvolvimento humano que se processou desde o século XIX. Tal 

modelo de educação só poderá ser hegemônico em uma sociedade livre da exploração do 

homem pelo homem. Segundo Leher, 
Não é cabível uma sociedade de produtores livremente associados sem uma 
educação que fomente a autotransformação consciente dos indivíduos, mas para 
isso, é preciso a universalização da educação omnilateral e a recuperação do sentido 
ontológico do trabalho na formação do ser social (2011, p.167). 

 Assim, bem como o trabalho precisa ser central em uma proposta de formação 

omnilateral, também na Educação Ambiental, a forma primeira de intercâmbio do homem 

com a natureza precisa ser considerada enquanto aspecto primordial. 

Possibilidades ontológicas para pensarmos a Educação Ambiental 

 Bem como a Educação, a Educação Ambiental é composta por uma multiplicidade 

conceitual que abarca desde as concepções mais afinadas com a ideologia capitalista, até 

aquelas que defendem a radical superação deste modo de intercâmbio com a natureza. Tal 
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vastidão conceitual certamente contribui para o debate científico em torno das respectivas 

propostas de sociedade a que se filiam cada concepção de Educação Ambiental. 

 Nossa intenção com este artigo é, antes de apontar fragilidades e equívocos em outras 

compreensões, apresentar uma outra possibilidade para pensarmos a Educação Ambiental, 

uma que, em nosso entender, dialoga com a superação radical do sistema sociometabólico do 

capital. Porém, no sentido de melhor explicitar nossas posições, podemos, em um momento 

ou outro tecer observações sobre algumas formas de entender a Educação Ambiental. 

 Tentando caminhar o mais próximo possível do método proposto por Marx, vamos, 

neste primeiro momento, nos ater a alguns aspectos relacionados à totalidade da Educação 

Ambiental, para, posteriormente, podermos explicitar com mais propriedade as 

particularidades de nossa compreensão deste campo, e, por fim, retornarmos a essa totalidade, 

agora entendida de forma mais rica e articulada. 

 Para compreendermos a totalidade da Educação Ambiental, nos valemos das palavras 

de Amorim e Calloni quando nos apresentam a uma importante reflexão sobre a 

multiplicidade conceitual da Educação Ambiental: 

 [...] a Educação Ambiental não segue uma linha epistemológica consensual entre os 
pesquisadores da área, e seu conceito apresenta-se, metaforicamente, como uma 
Babel polifônica. Assim, estamos diante de um impasse entre a necessidade de 
conceitos que fundamentem a pesquisa em Educação Ambiental e, ao mesmo tempo, 
enfrentamos o risco de a encerrarmos em um conceito fechado e fragmentado, 
incapaz de dialogar com as mais variadas áreas do conhecimento, necessidade, 
repetimos, inegável à Educação Ambiental, sobretudo, por sua essência de 
complexidade (2013, p. 4). 

Importante é a contribuição dos autores para pensarmos a rigidez com que muitas 

propostas de Educação Ambiental se impõem junto ao debate científico. Por mais que não 

possamos esconder que algumas propostas de Educação Ambiental se desenvolvam em 

relação de antagonismo, é preciso salientar que outras tantas podem dialogar e servir como 

suporte umas às outras, sem risco de compatibilizar o que é radicalmente incompatível. O que 

não podemos, em virtude da necessidade de respeitar as posições de nossos referenciais 

teóricos, é compatibilizar opiniões excludentes, do contrário, o diálogo entre as mais 

diferentes concepções é absolutamente salutar ao desenvolvimento da ciência. 

Reconhecer a necessidade de entender a Educação Ambiental em sua pluralidade não 

significa concordar com todas as posições apresentadas no debate. Nesse sentido, 

argumentamos que a Educação Ambiental, em suas compreensões unilaterais ou até mesmo 

multilaterais, ainda não é suficiente diante do imenso desafio imposto pelo sistema orgânico 

global do capital. Argumentamos que, é necessário desenvolvermos uma compreensão de 
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Educação Ambiental Omnilateral, a fim de que nos dê suporte tanto em nossas práticas 

cotidianas com vistas à superação do capital, quanto no momento de alcance de nossa meta 

final. 

Nesse sentido, Bigliardi e Cruz, nos apontam para o potencial da Educação Ambiental: 

 
[...] a Educação Ambiental tem a importante tarefa de ajudar as pessoas a 
questionarem-se sobre os problemas ambientais, compreendendo a inter-relação 
existente entre os grandes dramas ambientais e as decisões político-econômicas que 
conduziram a tais situações (2012, p.336). 

 Como nos apontam os autores, é necessário radicalizar nossa compreensão de 

Educação Ambiental, procurar, em seus determinantes ontológicos, a raison d’être que 

movimenta o antagonismo explícito entre capital e trabalho. É preciso desnaturalizar as 

compreensões que apresentam as facetas do capital – arrogância, individualismo, exploração 

do outro – como inerentes à natureza humana. Bem como nos apresenta Mészáros, 

[...] há muito pouco tempo o crescimento sem barreiras e a multiplicação do poder 
do capital, a irresistível extensão de seu domínio a todos os aspectos da vida humana 
eram fatos proclamados com toda a segurança e amplamente aceitos. O 
funcionamento não problemático e sem distúrbios das estruturas de poder era 
tomado como certo e declarado como feição permanente da própria vida humana 
(2011, p. 48). 

 Nesse movimento de entender o que está na raiz da crise ambiental a que estamos 

submetidos, cabe atentar ao perigo das compreensões que buscam no estado, e na iniciativa 

privada, grandes parceiros para desenvolver ações de Educação Ambiental. Pois o perigo, não 

está, apenas, nas parcerias desenvolvidas com estas esferas, mas sim no caráter que se 

pretende dar a tais ações, intitulando-as como transformadoras, libertadoras, quando estas, 

quando muito, sequer se aproximam dos limites estruturantes do capital. Urge atentarmos que 

tais ações nos parecem ignorar a legalidade ontológica do estado e da iniciativa privada, 

deixando de lado o fato de que, a ideologia destas esferas não é a ideologia da classe que 

produz a riqueza material da humanidade. Assim, cabe lembrarmos o que nos diz Sampaio 

“As janelas de oportunidades que seriam abertas pela participação na ordem global revelaram-

se verdadeiras armadilhas. (2011, p. 201)”. 

Considerações finais 

 Nosso objetivo com este artigo foi de apresentar alguns apontamentos sobre a crise 

ambiental, as possibilidades da Educação e da Educação Ambiental neste cenário e algumas 
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compreensões e perspectivas para pensarmos uma Educação Ambiental que dê conta dos 

desafios do contexto em que se insere.  

 Desta breve explanação sobre a multiplicidade conceitual da Educação Ambiental, 

concluímos que é preciso um retorno aos fundamentos de cada concepção de mundo 

envolvida no debate atual sobre a crise ambiental. É necessário também que se fuja dos 

dogmatismos presentes em inúmeras compreensões, atentando para as pertinentes 

contribuições que outros campos do saber podem proporcionar no diálogo franco e aberto 

entre as mais diversas formas de sentir o mundo. 

 Nesta perspectiva, é preciso reconciliar algumas possibilidades para pensar a ética, a 

estética, o ser social, a coletividade e a totalidade da natureza. É urgente que a Educação 

Ambiental, se se pretende uma compreensão crítica da realidade, se reconcilie com as mais 

diversas lateralidades do ser social.  

 Também consideramos importante o resgate da indissociabilidade entre teoria e 

prática, visto que as práticas desvinculadas de uma reflexão teórica, limitam-se ao puro 

ativismo. Este que-fazer imediatista, de que padecem inúmeras tentativas de desenvolver a 

Educação Ambiental, não pode vislumbrar a destruição dos limites estruturais do capital sem 

que se entenda suas múltiplas determinações, sem que a natureza expropriadora do capital 

seja desvelada.  

Da mesma forma, não podemos desconsiderar que inúmeras produções teóricas não se 

preocupam em analisar radicalmente o que possibilita a crise estrutural do capital, não 

distinguindo as categorias fundadas, das categorias fundantes, como por exemplo, a tentativa 

de solucionar a crise ambiental pela esfera do consumo (fundado) e não da produção 

(fundante). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA - DITADOS POPULARES COMO MOTE 

PARA UMA AÇÃO MAIS QUE DISCIPLINAR  

 
Núbia Rosa Baquini da Silva Martinelli1 

 
 

Resumo 
Este texto é a reflexão sobre uma experiência pedagógica de educação ambiental mais-que-disciplinar frutificada 
a partir de um trabalho pedagógico anterior chamado “Ditados populares: há verdades científicas?” desenvolvido 
no ensino fundamental na EMEF Cidade do Rio Grande, na disciplina de Ciências. A experiência baseia-se nos 
ditados populares e visa, ao avalia-los, construir conhecimentos, sabendo que verdades científicas e ideologias 
estão também em construção, como produtos da ação humana, socialmente construídas, contextualizadas no 
espaço-tempo e em devir. A experiência desenvolve-se a partir da Ética Argumentativa, mediante o uso de duas 
das três normas da Ética, transcendentalmente deduzidas, a partir da gramática da pergunta “o que devo fazer?” 
A experiência é uma ação mais-que-disciplinar entre as disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa e Religião e 
nasce como demanda dos resultados do trabalho anterior, supracitado, que conclui pela necessidade de um 
desenvolvimento mais abrangente dos processos de ensino e aprendizagem, superando os marcos disciplinares, 
superação esta que julgamos ter alcançado na experiência aqui relatada.  

Palavras-chave: Ditados populares. Ética argumentativa. Interdisciplinaridade. 

Introdução  

Um dos objetivos da educação escolar hoje é encontrar formas de tornar as dinâmicas 

escolares mais atrativas, para criar condições de cumprir objetivos educacionais mais amplos 

como “formar cidadãos críticos, participativos, com condições de interferir na realidade, de 

forma consciente e engajada...” Nesse intuito uma das formas mais eficientes é tentar que a 

motivação dos alunos aconteça, ou dependendo da sua idade, que não se perca, pois a criança 

é naturalmente muito motivada ao conhecimento da natureza e de diferentes linguagens. 

Entretanto, infelizmente, mas não gratuitamente, com alguns anos de escolaridade, esse 

interesse acaba embotado pela estrutura da escola e pelas dinâmicas lá experimentadas. Par e 

passo com essa perda de interesse, a criança perde também oportunidades de expressar-se. E 

sabemos que a linguagem é um dos parâmetros do desenvolvimento da inteligência, conforme 

Piaget (1977) e Vygotsky (1998), entre outros.  

Para resgatar uma educação ambiental emancipadora é necessário dar importância e 

espaço à voz ao estudante, para que ele possa “dizer a sua palavra” (Freire, 1987) 

promovendo sua competência argumentativa. E para isso não basta qualquer educação, senão 

a educação ambiental problematizadora, no sentido de Freire, que ao fazer-se desvela a 

realidade através da leitura crítica do mundo.  

Fundamentação teórica 

                                                           
1 Mestre em Educação Ambiental, aluna especial do doutorado em Educação Ambiental. 
nubia.bachini@riogrande.ifrs.edu.br 
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Assim tendo como pano de fundo teórico os ensinamentos de Freire e a ética 

argumentativa (Velasco, 2003) e inspiradas no questionamento abaixo, tecemos a ideia de 

superação das práticas escolares tradicionais: 
O que temos feito, enquanto profissionais que trabalham na ou com as 
escolas a respeito das propostas, formas de avaliações e teorias que nos 
chegam em mãos explicando novos ou continuados jeitos de trabalhar e 
organizar as práticas educacionais? Que lógicas pedagógicas têm 
influenciado nossas práticas e modos de ver os alunos? Que efeitos têm o 
que fazemos no espaço escolar? O quê fazemos agora poderia ser feito de 
outra forma? (CORAZZA, 2005, p. 1). 
 

Trata-se então de usar a ética argumentativa, mediante as três normas da Ética, em 

duas dimensões: para orientar o trabalho pedagógico problematizador e usando-a na sala de 

aula com os alunos. 

Consideramos que a estratégia de promover a competência argumentativa dos 

estudantes é importante no contexto atual em que a linguagem se multiplica em formas tão 

diversas, que é impossível para a escola continuar indiferente a elas. Ao mesmo tempo em que 

se aproveita e fomenta o interesse dos jovens pela Ciência e pela Linguagem, pensamos que o 

trabalho presta-se também para confrontar a própria escola (colegas, direção, alunos, pais e a 

nossa própria prática) com outras possibilidades de educar, descentralizando o ensino do livro 

didático.  

Dentro dessa perspectiva, da superação tanto do uso exclusivo do livro didático, como 

de estratégias pouco eficazes para a aprendizagem planejou-se e se executa o trabalho, com 

base numa demanda produzida, como resultado de uma ação anterior, na disciplina de 

Ciências, chamada: “Ditados populares: há verdades científicas?”. Buscamos aumentar a 

competência argumentativa dos alunos, através da superação do campo da moral, própria dos 

ditados populares, que são imperativos simples, guiando a prática para o terreno da ética 

argumentativa, constituída de sentenças que se utilizam do operador de condicional “porque”, 

mediante duas, das três normas da ética, segundo Velasco 2003: a) Devo buscar 

consensualmente uma resposta para cada instância da pergunta “Que devo fazer?” porque eu 

buscando consensualmente uma resposta para cada instância da pergunta “Que devo fazer” é 

condição de a pergunta “Que devo fazer?” ser válida2; e b) Devo preservar uma natureza 

saudável do ponto de vista produtivo porque eu preservando uma natureza saudável do ponto 

de vista produtivo é condição de a pergunta “Que devo fazer?” ser válida. As normas devem 
                                                           
2 De acordo com Austin (VELASCO, 2003) o que valida as normas da ética é a felicidade do ato linguístico, 
assim, as normas rezam literalmente: “... é condição de a pergunta „o que devo fazer?‟ ser feliz”. Entretanto, 
como esta comunicação científica em educação extrapola os fundamentos da lógica, optamos pela palavra válida, 
por facilitar a compreensão. 
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servir como critérios para nos posicionarmos quanto aos ditados, e como critérios a condução 

do trabalho.  

A concepção do trabalho a partir dos ditados populares e usando a argumentação 

ampara-se na ideia de partir do conhecimento prévio do aluno, para construir com ele 

conhecimento novo (Piaget 1977, Ausubel e Novak 1980, Freire 1996) e também em Apel 

(apud VELASCO, 2008, p.41), que situa a “comunidade de comunicação, como o âmbito 

onde nasce e se renova a Ciência”. Velasco relaciona a comunidade de comunicação com a 

pedagogia da libertação de Freire, que postula a educação dialógica, em que o diálogo media 

as interações entre alunos e professores e entre estes e os objetos de conhecimento. Nessa 

perspectiva procuramos, com o presente trabalho, superar o caráter disciplinar da nossa 

prática, através das conexões entre os conhecimentos das disciplinas de Religião e Língua 

Portuguesa e Ciências.  

Assim fundamentadas, estamos atentas aos condicionamentos sócio-históricos que 

determinam, às vezes, imperceptivelmente as intenções e as ações, através de discursos 

veiculados e repetidos, sem reflexões mais aprofundadas. Severino chama atenção que é 

tarefa da educação, também “...desvendar os mascaramentos ideológicos de sua própria 

atividade, evitando ... (que a escola seja) mera força de reprodução social” (Severino, in 

BIANCHETTI e JANTSC, 2008, p. 147). A cerca disso cabe questionar: que 

condicionamentos estão amparando a busca pelo interdisciplinar? Essa busca serve ao 

mercado que necessita profissionais cada vez mais generalistas? Ou é uma necessidade 

legítima, que se impõe para a formação do cidadão investido de um saber contextualizado, 

capaz de desenvolver-se autonomamente? Particularmente e também enquanto escola, 

apostamos e trabalhamos criticamente nesta segunda hipótese. 

A interdisciplinaridade ainda é um conceito difuso, por isso usamos neste trabalho, o 

termo mais-que-disciplinar para designar a superação da disciplinaridade. Essa difusão se 

percebe nos documentos oficiais como os PCNs (1998 e edições e publicações posteriores), 

em que há indicações de concepções ou perspectivas de interdisciplinaridade, mas não há 

conceitos. Aprofundando estudos sobre interdisciplinaridade, talvez se chegue à conclusão de 

que, dada a abrangência e diversidade do fenômeno interdisciplinar, não deve mesmo haver 

conceitos. 

Ultrapassando a visão da patologia do saber (Japiassu 1976, Fazenda 1979 e Morin 

2000), pode-se aceitar as disciplinas como as unidades escolares e as ciências como as 

unidades do conhecimento, que devem interagir de modo a produzir conhecimento, mediado 

pela linguagem, mas reservando suas especificidades. A busca pela homogeneização, como 
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superação das disciplinas, como espelho da realidade natural pretensamente una, não se 

justifica, pois a realidade não existe como um real absoluto; ela é construída pelas interações 

humanas, dialeticamente. A ciência é uma construção de mundos, assim ela constrói 

realidade, constrói verdade, sendo um trabalho do intelecto humano “contra o mundo dado” 

(Etges, in BIANCHETTI e JANTSCH, 2008), tornando-o inteligível.  

Esse é o principal objetivo da experiência mais-que-disciplinar com os ditados 

populares: dar um passo para tornar o mundo inteligível, fazendo isso com (Freire, 1996) os 

nossos alunos, fazendo-os participarem ativamente dessa sua construção. Freire recomenda: 

“... provocar o educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade, que deve 

trabalhar (...) com vistas a que produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo de que falo” 

(FREIRE, 1996, p. 133), promovendo a transição entre a “curiosidade espontânea, para a 

curiosidade epistemológica” (idem, p. 99). Para tanto reunimos professoras com saberes 

interdisciplinares, duvidando de que possa haver interdisciplinaridade centrada na figura de 

um sujeito professor, apostando assim numa práxis mais-que-disciplinar. 

A produção do conhecimento é sócio-histórica e dialética e dependente das condições 

ensejadas no desenvolvimento da inteligência humana, através do trabalho, que é sua base 

material. Essa concepção de conhecimento em educação não desconsidera as disciplinas e as 

Ciências estabelecidas (BIANCHETTI e JANTSCH, 2008), mas as tem como as unidades de 

produção do conhecimento, que é histórico e socialmente construído, e não um espelho do 

real, sendo que a interdisciplinaridade, assim como a ciência, está baseada no trabalho dos 

cientistas, condicionada portanto, como qualquer atividade humana. Assim neste trabalho 

partimos de dentro das disciplinas, para a partir delas, produzir conhecimento integradamente. 

Metodologia 

A seguir passamos a descrever as etapas do trabalho, apresentando a relação dos 

ditados populares selecionados, com os conteúdos correspondentes, que pudemos identificar. 

Para facilitar o trabalho, resolveu-se dividir os conteúdos entre de cunho das ciências naturais 

e de cunho das ciências humanas, que foram trabalhados conjuntamente nas três disciplinas, 

sendo estes últimos com mais ênfase em Religião e Língua Portuguesa. Foi solicitado aos 

alunos, como no trabalho anterior, que elaborassem uma lista de ditados populares usados no 

dia-a-dia. A lista foi reproduzida no quadro da sala de aula e copiada pelos alunos, pois será a 

base do trabalho em aula. O ato de copiar a lista é uma atividade muito importante, em termos 

de autoestima dos alunos, pois eles ficam muito felizes ao terem o “seu ditado” copiado por 

todos.  
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Na perspectiva da argumentação, começamos a questionar inicialmente se 

concordamos ou não com cada ditado popular. Aí se deu o processo de iniciar a usar as 

normas da ética. Utilizamos a 2ª e a 3ª normas ao tratar dos temas abordados e formulamos  

perguntas derivadas: “O que os ditados populares estão nos dizendo?” “Que tipo de 

linguagem e esta?” “Há um conhecimento nos ditados?” “Que conhecimento é esse?”  

Neste relato não é possível narrar e explicar todas as dinâmicas havidas e os conteúdos 

estudados. O não uso da 1ª norma da ética se deveu ao fato de que a relação professor aluno, 

mesmo numa escola aberta e receptiva, não prescinde de traços de autoridade e hierarquia, 

sendo que não se cogita, para o bom andamento do trabalho pedagógico, dar total liberdade 

aos alunos, sob pena de o trabalho não se realizar. Assim, guiadas pela recomendação de 

Freire (1996) sobre a necessária coerência que deve guiar a prática docente, considerou-se um 

contrassenso, explicitar teoricamente uma norma que assegura a liberdade, se vamos impor 

limites a esse exercício de liberdade por arte dos alunos. De acordo com Velasco: “... 

enquanto guardião de parte do saber acumulado pela cultura, o professor nunca poderá 

confundir tal liberdade concedida ao aluno com o laissez faire em matéria de conhecimento e 

ignorância” (VELASCO, 2003, p.138).  

A princípio os alunos aparentaram não fazer ligação alguma entre os ditados e a 2ª e a 

3ª normas assim enunciadas: Devo buscar em comunidade (sala de aula ou no bairro) uma 

resposta para a pergunta “Que devo fazer?” porque eu buscando essa resposta, crio condições, 

em conjunto, de fazer a pergunta “Que devo fazer”. Devo preservar uma natureza saudável do 

ponto de vista produtivo porque eu preservando uma natureza saudável do ponto de vista 

produtivo é condição de a pergunta “Que devo fazer?”. Os alunos tiveram dificuldade de 

compreender o alcance da 2ª norma, pois ficou claro, pelas falas que o individualismo é um 

traço forte nos ensinamentos passados pelos pais, sobretudo daqueles que, nas suas próprias 

palavras: “não querem que eles (os filhos) envolvam-se com essa gente da vila”. 

A seguir está a lista com os ditados que recebemos este ano, com os quais já iniciamos 

o trabalho. 
Tabela 1: ditados populares trabalhados em 2014. 

 Linguagem 
Ditados do ano de 20143 Conteúdo científico Conteúdo humano. 

                                                           
3 Alguns ditados populares trabalhados no ano anterior são novamente mencionados, chamados a contribuir, 
quando o assunto requer. Entretanto optamos por não repeti-los, formulando uma nova lista, já que os alunos são, 
em sua maioria, os mesmos. A seguir estão os ditados trabalhados no ao anterior com os conteúdos 
correspondentes: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. (Intemperismo físico das rochas e formação 
do solo e persistência. Diga-me com quem andas e te direi quem és. (Escolhas pessoais coletividade, 
preconceito, bullyng); Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher: (Mudança na lei, Lei Maria da 
Penha). Quanto maior a altura, maior o tombo: (Energia potencial e trabalho mecânico, usinas hidrelétricas, 
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Quem ama o feio, bonito lhe parece.  Diferenças, escolhas pessoais, 

empatia, modelos estéticos, 
relações sociais. 

O que não mata, engorda. Higiene, contaminantes de 
alimentos e do meio ambiente, 
germes, bactérias, vírus.  

 

Quando o de baixo esquenta, o de 
cima não regula. 

Sexualidade, sexo seguro, 
métodos de proteção. 
Condicionamentos biológicos e 
sociais. 

Sexualidade humana, 
condicionamentos sociais. 

Tal pai, tal filho. Hereditariedade e variabilidade. Determinismo social. 
Mais vale um pássaro na mão, do que 
dois voando. 

Cadeia alimentar, teia ecológica e 
equilíbrio dos ecossistemas. 

Mudanças de comportamento 
social. 

Se falar é de prata, calar é de ouro. Metais e ligas metálicas. Parcimônia, cuidado, relações 
sociais. 

Devagar se vai ao longe. Movimentos: dinâmica, inércia, 
trabalho e potência. 

Persistência.  

A corda sempre arrebenta do lado 
mais fraco. 

 Relações sociais no capitalismo. 

Uma andorinha só não faz verão.  Pontuação, ações sociais, ativismo, 
engajamento social. 

Manda quem pode, obedece que tem 
juízo. 

 Relações sociais no capitalismo. 

Quando a cabeça não pensa o corpo 
padece. 

Sistema nervoso central, 
comandos neurais. 

Protagonismo, autonomia, lutas 
sociais. 

A pressa é inimiga da perfeição. Tempo, trabalho e potência. Produção industrial e manufaturas. 
 

Embora a 1ª norma não tenha sido diretamente trabalhada, foi questionado o que está 

por traz de poder buscar respostas para às perguntas, tendo-se chegado à conclusão, que a 

liberdade é esta condição.  

Já em relação à 3ª norma houve relativa facilidade de compreensão, a partir da 

reflexão sobre os ditados: “Uma andorinha só não faz verão” e “Mais vale um pássaro na 

mão, do que dois voando”, embora o primeiro ditado, em si, tenha provocado muita 

controvérsia, por causa dos significados diferentes que assume, de acordo com a pontuação 

que se considere, o que foi trabalhado em LP. Para clarear a questão da importância de manter 

o meio ambiente saudável, lançou-se a pergunta, tentando relacionar as duas normas: “Na 

                                                                                                                                                                                     
outras fontes de energia. Humildade / prepotência); Panela velha é que faz comida boa: (Pressão e mudanças de 
estados físicos, diferentes materiais e valorização da mulher madura); Nos menores frascos estão os melhores 
perfumes: (Química dos perfumes e mudanças de estados físicos. Aparências e realidade. Economia e Sistemas 
econômicos alternativos). Saco vazio não para em pé: (Nutrição e grupos alimentares). Quem não tiver pecado 
que atire a primeira pedra: (Humildade e convivência. Escolhas. Intolerância religiosa no oriente médio e aqui).  
Deus ajuda quem cedo madruga: (Funcionamento glandular e produção hormonal, relógio biológico e Coragem, 
perseverança e preconceito). Cachorro que late não morde: (Hormônios: adrenalina, respostas do sistema 
nervoso). Águas passadas não movem moinhos: (Conversão entre as formas de energia, geração de energia 
elétrica e energias alternativas e Paz e perdão). Nem tudo o que reluz é ouro: (Metais, minérios e ligas 
metálicas e perspicácia e sagacidade). O que os olhos não veem, o coração não sente: (Os cinco sentidos: 
percepções). Só se colhe o que se planta: (Noção de espécie biológica).   
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vila4 é possível escolher morar numa rua que não tenha valeta com esgoto?” Após algumas 

discussões, eles chegaram à conclusão que isso só é possível, na rua principal, onde, 

entretanto, em alguns trechos, também há valeta. Então foi perguntado, qual é a forma de isso 

ser possível, ao que eles rapidamente chegaram à conclusão que seria necessário que pelo 

menos a maioria das ruas ter canos de esgoto, como condição para eles e suas famílias 

poderem escolher morar numa rua sem valeta. Também concluíram que se houvesse 

canalização de esgoto, o ambiente da vila já seria bem mais saudável. Alguém lembrou que no 

centro é fácil escolher morar num lugar sem valeta, porque no centro não há valetas. A 

sequência do trabalho com os alunos dar-se-á estudando as alternativas para se ter uma 

natureza urbana saudável: pequenas redes de esgoto, fossa séptica ou uma rede de esgoto 

geral. Pretendemos desenvolver esse assunto, através de busca material na internet, confecção 

de maquete, auxiliados por relato de alunos, cujos pais são pedreiros e sabem fazer fossas 

sépticas. Outra ação que planejamos é produzir um documento, assinado pelos alunos e por 

pessoas da comunidade venham à escola para tal fim, requerendo dos vereadores, soluções 

para as valetas com esgoto na vila, numa tentativa de exercício de protagonismo, autonomia e 

cidadania. 

Houve derivação do assunto original: a reflexão ecológica sobre o ditado da andorinha 

e dos pássaros na mão ou voando, para a questão do esgoto, ao que procede-se o resgate da 

situação original, numa costura teórica e prática, para que os conteúdos não fiquem soltos, de 

modo que os alunos possam construir conexões entre os assuntos. 

Sabemos que as verdades científicas são provisórias e circunstanciais e as ideologias 

são permeadas por fatores múltiplos. Diante disso adotamos a postura de avaliar os ditados, de 

acordo com o entendimento construído coletivamente em aula, através de discussões e 

explicações das professoras, retomando sempre as duas normas propostas para conduzir as 

atividades. Alguns ditados são integrados a conteúdos já trabalhados, outros servem de 

atividade motivadora para o desenvolvimento de conteúdos ainda não estudados. Este texto 

compõe relato resumido de algumas interações havidas. 

Análise dos resultados parciais  

O trabalho está em andamento este ano, em sua 4ª edição, esta com ação mais-que-

disciplinar. Um dos objetivos mais importantes alcançados por essa atividade tem sido desde 

a edição inicial da proposta original, a desmitificação da Ciência e da tecnologia como algo de 

entendimento e de aplicação inacessível. Também temos notícia que conhecimentos 

                                                           
4 É essa denominação que os alunos usam para identificar o bairro onde moram. 
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construídos nessas aulas desde o ano passado, chegam à comunidade, como o esclarecimento 

sobre a prática da comunidade de colocar garrafas PET com água junto ao poste que sustenta 

os fios de energia elétrica: isso, tecnologicamente falando, serve apenas, para, nos dias de sol, 

aquecer a água para o uso doméstico; nenhum efeito tendo sobre a conta de energia elétrica. 

Trabalhando esses assuntos dialeticamente com a comunidade, os estudantes, aprenderam 

noções de termologia: aquecendo um pouco a água, vai se gastar menos gás para aquecê-la 

para cozinhar, para o café, etc. Trabalhamos assim as escalas termométricas: Celsius, 

Fahrenheit e Kelvin. Esse conteúdo estende-se para outras escalas, e é tratado sob o título: 

Medidas e escalas. Nessa atividade foi mostrada uma cena do filme “Missão impossível” em 

que aparece o termômetro de uma sala marcando 77ºF. Foi questionado como poderia uma 

pessoa estar bem, numa sala com essa temperatura. Esse foi o mote para desenvolver o 

conteúdo de escalas termométricas e outras escalas. Nesse ponto houve o estudo de algumas 

grandezas científicas (temperatura, distância, tempo, velocidade, pressão, etc). Construímos 

escalas para medição de espaço, cada um construiu a sua escala e colocou o seu nome. Depois 

fazemos conversões entre as escalas produzidas. Os alunos ficaram entusiasmados de terem, 

eles mesmos, produzido as fórmulas de conversão entre as escalas espaciais. Esclareceu-se 

que provavelmente Kelvin, Celsius e Fahrenheit fizeram mais ou menos o mesmo que eles 

fizeram nessas aulas, assim como buscamos as origens históricas de unidades de medida 

usadas ainda hoje como pés, nós, braças, polegadas, etc. 

Essas aulas desencadeadas com os ditados populares acontecem mediante métodos 

diversos: exposição dialogada, tendo em vista as duas normas da ética, construção de modelos 

e maquetes, experimentos feitos em aula, além de esquemas explicativos feitos no quadro pela 

professora, produção textual e gráfica dos alunos, nos seus cadernos e em painéis que são 

afixados em sala de aula, além de apresentação de pequenos seminários sobre tópicos do 

conteúdo e consulta a internet. 

Considerações finais  

Foi a partir da perspectiva freireana da educação ambiental enquanto conscientização 

mútua, mediada pela realidade vivida, i. é lendo o mundo dos alunos, com eles, com o 

objetivo de desvelar criticamente as relações entre os saberes e as condições de vida da 

comunidade, que o trabalho pode acontecer e tornar-se frutífero. Outra nuance do pensamento 

de Freire que impregna o trabalho é a “crença na possiblidade de ser mais” dos alunos e da 

própria instituição escola. Essa possibilidade materializou-se no uso das duas normas da ética 

e na sua compreensão pelos alunos e também no orgulho deles quando a professora esclarecia 
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que eles teriam que ter muita atenção e esforço para compreender certos conteúdos, pois eram 

estudados apenas no ensino médio, como a confecção das escalas de medida. 

Os frutos do presente trabalho evidenciam-se através dos resultados dos trabalhos 

avaliados que são feitos pelos alunos durante as atividades, numa avaliação diagnóstica e 

contínua. Os alunos demonstram, através de diversos instrumentos que os conteúdos 

trabalhados de fato são construídos, apropriados por eles, bem como atitudes e habilidades 

que não eram antes demonstradas, vão aparecendo. Como Freire ensinou, trabalhamos com o 

horizonte utópico de que os saberes assim construídos na escola cheguem à comunidade e lá 

sirvam para as mudanças que esta quer para si, através do desvelamento crítico da realidade, 

enquanto conscientização, como possibilidade de emancipação. 

Numa análise superficial pode-se objetar que não são trabalhados todos os conteúdos 

previstos para o tempo de duração da atividade, porem pensamos que as aprendizagens 

efetuadas instrumentalizam os alunos para buscarem conteúdos que eventualmente fiquem 

faltando, em razão da realização deste trabalho pedagógico. Nesse sentido Velasco recomenda 

“vincular os conteúdos a problemas sócio-ambientais da vida dos alunos e dos brasileiros (...) 

sem medo de se afastar do conteúdo específico” (VELASCO, 2008, p. 88), como um dos 

princípios da educação ambiental. Indo além Etges, assegura: “Se o educando aprendeu 

alguns poucos construtos e os revolveu de cima a baixo, se ele soube transpor tais construtos e 

subconstrutos para outros contextos, se soube reduzi-los para colegas em trabalhos em grupo, 

etc, ele também aprendeu a ser livre frente aos construtos” (Etges in BIANCHETTI e 

JANTSCH, 2008, p 90). Nesse mesmo sentido diz-nos Freire: “... inexiste validade no ensino 

de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de 

refazer o ensinado...” (FREIRE, 1996, p. 26). 

Um dos grandes ganhos conceituais, considerando alunos tão jovens, foi a 

compreensão de que se faz ciência e filosofia na FURG e nas outras universidades, pois foi 

esclarecido para os alunos que as normas da Ética foram formuladas pelo professor Sírio 

Velasco, pesquisador da FURG, em cujos laboratórios, salas e oficinas estão pessoas como 

nós, produzindo ciência, ideias e tecnologia. Embora não seja objetivo deste texto a avaliação 

comparativa entre os resultados das atividades com os ditados populares usando a ética 

argumentativa (a atividade aqui relatada) e não usando (as atividades anteriores), cumpre 

registrar que ficaram visíveis as diferenças entre as aprendizagens havidas, podendo-se 

afirmar que o exercício do uso das 2ª e 3ª normas da ética foi um diferencial no 

desenvolvimento da capacidade argumentativa dos alunos, evidenciando-se nas suas formas 

de expressão, principalmente verbal.  
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GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES 

DO PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL DA PUCRS 

 

Lilian Alves Schmitt1 
Rosane Souza da Silva2 

 
 

Resumo 
A discussão sobre aspectos ligados a gestão e educação ambiental nos espaços escolares pode colaborar na 
produção de novas sensibilidades em relação à manutenção da vida em nosso planeta e também auxiliar na 
formulação de novas concepções de mundo. A educação numa perspectiva de formação e desenvolvimento 
integral das potencialidades humanas tem a obrigação de convocar a repensar o modelo de sociedade que 
partilhamos.  A internalização das questões ambientais traz desafios a toda sociedade, incluindo aí as instituições 
escolares, as quais muitas vezes encontram dificuldades em inserir atividades sobre a temática no currículo 
escolar. A falta de estruturas e de formação que possam servir como desencadeadoras no processo educativo 
ambientalmente orientado acarreta em uma Educação Ambiental de abordagem cartesiana, fragmentada, e 
focada apenas em conceitos ecológicos, distanciando-se do ideal de transversalidade.  O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar algumas das experiências do Projeto Escola Sustentável da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), destacando as contribuições do mesmo no âmbito escolar e também no 
âmbito da formação universitária.  
 

Palavras-chave: Gestão e Educação Ambiental. Escola Sustentável. Sustentabilidade.   
 

Introdução  

A escola, para muito além de uma estrutura física onde ocorrem aulas, é um espaço 

de formação humana e de sociabilidade. Nela, estudantes e seus familiares, professores e 

outros funcionários relacionam-se durante parte significativa de seus cotidianos. As 

experiências vividas no âmbito da escola influenciam fortemente naquilo em que os 

estudantes serão quando adultos, no que se refere aos valores e visões de mundo (BRASIL, 

2012). Neste sentido, o debate sobre a responsabilidade ambiental dentro do espaço escolar 

pode resignificar o papel da escola, tornando-a mais próxima ao conceito de um espaço 

educador sustentável3, o qual contribui à internalização das questões ambientais na sociedade.  

A discussão sobre aspectos ligados a gestão e educação ambiental nos espaços 

escolares pode colaborar na produção de novas sensibilidades em relação à manutenção da 

vida em nosso planeta e também auxiliar na formulação de novas concepções e jeitos de ser e 

estar no mundo.  Neste sentido este texto tem como objetivo apresentar um pouco do trabalho 
                                                           
1 Bióloga, Mestranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Educadora 
Ambiental no Projeto Escola Sustentável.   E-mail: lilian.schmitt@gmail.com 
2 Bióloga, Professora do Instituto de Biociências, Coordenadora do Comitê de Gestão Ambiental da PUCRS e do 
Projeto Escola Sustentável. E-mail: rosane.silva@pucrs.br 
3 Partimos aqui do conceito utilizado por Trajber e Sato (2010), que define um espaço educador sustentável 
como aquele que “têm a intencionalidade pedagógica de se constituir em referências concretas de 
sustentabilidade socioambiental. Isto é, são espaços que mantêm uma relação equilibrada com o meio ambiente; 
compensam seus impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, permitindo assim, qualidade de 
vida para as gerações presentes e futuras” (TRABJER; SATO, 2010, p. 71). 
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e das experiências do Projeto Escola Sustentável da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) bem como as suas contribuições no âmbito escolar e também no 

âmbito da formação universitária. 

 

Nossos jeitos de fazer, nossas experiências 

Como resultado de um processo histórico de articulações políticas nacionais e 

internacionais consonantes ao meio ambiente e à questão educacional, assim como da relação 

entre movimentos sociais e ambientais (CARVALHO, 2001) a instituição da educação 

ambiental nas escolas através de normativas e políticas públicas é um avanço significativo em 

relação a internalização da questão ambiental na sociedade. Esta internalização traz desafios à 

equipe escolar, que muitas vezes encontra dificuldades em inserir atividades sobre a temática 

nos planos de aula.  

A falta de formação e de estruturas que possam servir como desencadeadoras no 

processo educativo ambientalmente orientado acarreta em uma Educação Ambiental de 

abordagem cartesiana, fragmentada, e focada apenas em conceitos ecológicos, distanciando-se 

do caráter transversal proposto pelo Programa Nacional de Educação Ambiental (Pro-NEA) 4. 

A partir destas reflexões, o Projeto Escola Sustentável surge em 2011, com o apoio do 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IMA) e do Comitê de Gestão Ambiental 

(CGA) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Compõe a equipe do 

Projeto um grupo multidisciplinar formado por professores e alunos de graduação e pós-

graduação da PUCRS bem como voluntários vinculados à Universidade5.  

  Com o intuito promover atividades de gestão e educação ambiental em escolas de 

educação básica, o Projeto Escola Sustentável trabalha a partir de eixos de atuação: Água, 

Energia, Resíduos, Matéria-prima, Fornecedores, Área escolar e Educação e Extensão 

Comunitária.  

De modo geral os eixos Água e Energia, são trabalhados a partir de uma perspectiva 

de construção coletiva acerca da tomada de consciência sobre o valor intrínseco dos recursos 

naturais. É feito um planejamento para a otimização da utilização dos mesmos através de 

mudanças tanto na estrutura da escola quanto nas práticas diárias de manutenção do espaço 

                                                           
4 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/pronea_3.pdf. 
5 Além das autoras deste texto, trabalham nesta edição do projeto a Física e Coordenadora do Curso de  
Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio Ambiente Dra. Aline Cristiane Pan, a Bióloga e Educadora 
Letícia Paranhos M. de Oliveira, a estudante de Ciências Biológicas e Bolsista de Iniciação Científica Andréia 
Golembieski Machado, a voluntária Eliana Vieira, o Professor de Geografia e articulador na Escola Padre Nunes 
Luiz Fabiano R. Gomes e o grupo de alunas bolsistas da Escola Padre Nunes – Francine Henrique, Lais Vas, 
Lara Da Rosa Antoneli, Luana Dias Claudino, Milena Lima e Thainá Vidal.    
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escolar. A partir do eixo Resíduos, o Projeto contribui na identificação dos resíduos produzido 

pela escola e na construção de um plano coletivo de redução, separação e descarte através da 

formulação de um “Mapa do Descarte” que abrange os pontos de coleta próximos à 

instituição escolar.   

Quanto ao eixo Matéria-prima, busca-se identificar e mapear os principais materiais 

adquiridos pela escola na tentativa de, caso necessário, auxiliar no fornecimento de 

alternativas sustentáveis. Já o eixo Fornecedores, diretamente ligado ao anterior, procura 

ressaltar a importância da escolha por fornecedores que produzam levando em consideração a 

dimensão dos cuidados com o meio ambiente. A partir do trabalho neste eixo procura-se 

estimular o consumo de empresas locais, certificadas, assim como aquelas ligadas à iniciativa 

da Economia Solidária.  

No eixo que envolve a Área Escolar é realizada uma avaliação das possibilidades de 

inserção de estruturas educadoras sustentáveis no ambiente escolar, tais como trilhas de 

sensibilização ambiental, composteiras, minhocários, hortas, espirais de ervas, cisternas, 

canteiros agroflorestais e outros. Por fim, o eixo Educação e Extensão Comunitária procura 

tencionar a escola participante do projeto a aumentar o diálogo com a comunidade do entorno 

através da elaboração de atividade tais como palestras, oficinas, mutirões e exibição de filmes.  

As primeiras edições do Projeto Escola Sustentável ocorreram em escolas da Rede 

Marista de Ensino. Participaram do Projeto o Colégio Champagnat, o Colégio Rosário e o 

Colégio Assunção, todos localizados em Porto Alegre.  

Na busca de novas perspectivas, no ano de 2013, o Projeto Escola Sustentável uniu-se 

ao Núcleo Tecnológico de Energia Solar da PUCRS e à Escola Estadual Padre Nunes, 

localizada no município de Gravataí, para a formulação e submissão do Projeto “Escola 

Sustentável: Agricultura ecológica, energia solar e captação da água da chuva como elemento 

educador no município de Gravataí/RS” ao Edital do Programa de Iniciação em Ciências, 

Matemática, Engenharias, Tecnologias Criativas e Letras 15/2013 da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS. Atualmente, é nesta iniciativa que o 

Projeto Escola Sustentável está trabalhando. 

 

Caminhos trilhados na escola 

Com o objetivo geral auxiliar a Escola Estadual Padre Nunes na busca pela 

sustentabilidade ambiental, social e econômica através da melhoria de procedimentos técnico- 

administrativos, pedagógicos e de extensão comunitária, com destaque para a agricultura 

ecológica no pátio escolar, utilização da energia solar e captação da água da chuva, a edição 
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do Escola Sustentável Padre Nunes abrange os objetivos específicos descritos na figura a 

seguir: 

 
Figura 1: Objetivos específicos do Projeto Escola Sustentável Edição Escola Estadual Padre Nunes 

 

  Para atingir tais objetivos desenvolvemos os seguintes procedimentos (os itens I, II e 

III já foram realizados e os itens V e IV estão em fase de andamento):  

 

I. Levantamento do desempenho ambiental: Através do preenchimento de formulário 

específico, foi feito o levantamento do desempenho ambiental da escola. Este levantamento 

foi realizado a partir de visitas técnicas à escola pela Equipe do Projeto, por meio de 

entrevistas com a administração escolar, consulta aos registros escolares e observação na área. 

Nesta fase, também se avaliou a percepção ambiental de um grupo de alunos a cerca do 

ambiente escolar, tanto por meio de questionários de percepção ambiental, quanto por meio de 

produção audiovisual e de fotonarrativas.  

II. Ações e Sugestões: A partir da avaliação do desempenho ambiental foram formuladas 

uma série de sugestões, relacionadas tanto à mudança de gestão de recursos quanto às 

mudanças envolvendo a estrutura da escola. Estas sugestões foram apresentadas à 

comunidade escolar através de um relatório e também em uma reunião com toda a equipe 
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escolar, onde foram construídas outras sugestões e adaptadas algumas das anteriores.  Dentre 

as sugestões feitas pelo Projeto, baseadas nas demandas da própria escola, estão a realização 

de oficinas específicas que envolvem os temas de agricultura ecológica, painel solar e cisterna 

de ferrocimento. 

III.  Mapeamento participativo: Esta fase deu-se a partir da construção coletiva de um 

mapa (ver Fig. 2) contendo a distribuição das estruturas educadoras na área escolar.  

 

 

Figura 2: Mapa das técnicas a serem implantadas no Projeto Escola Sustentável –  

Edição Escola Estadual Padre Nunes 

 

IV.  Capacitação sobre a temática das oficinas: Este espaço terá como objetivo o 

embasamento teórico sobre os temas a serem discutidos nas oficinas de construção das 

estruturas educadoras e estará sendo realizado no mês de setembro de 2014. O público-alvo 

desta atividade são as alunas da Escola Padre Nunes bolsistas do Projeto, as quais 

posteriormente serão também multiplicadoras nas oficinas a serem realizadas.  

V. Oficinas: Serão realizadas oficinas envolvendo os temas agricultura ecológica no 

pátio da escola (incluindo atividades como a escolha das espécies indicadas para o pátio; 

hortas verticais e horizontais; espiral de ervas e canteiros agroecológicos; mini fazenda de 
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batatas e capacitação dos professores para utilização da agricultura ecológica como elemento 

educador nas diferentes áreas de ensino) construção do painel solar ( envolvendo atividades  

como estudo da viabilidade sobre a implantação de aquecedor de água térmico solar; 

construção de aquecedor de água térmico solar; apresentação do protótipo em seminário 

específico para escola e comunidade) e construção da cisterna de ferrocimento ( envolvendo 

atividades tais como o cálculo de dimensionamento da cisterna; mutirão escolar envolvendo 

toda a comunidade na construção da mesma e capacitação dos professores para utilização da 

cisterna como elemento educador nas diferentes áreas de ensino). As atividades acima 

mencionadas acabam desdobrando-se em outras que se darão no âmbito da sala de aula, pois 

cada turma da escola está adotando um dos espaços para trabalhar dentro de seu 

planejamento. 

   

Perspectivas e considerações 

Ainda nesta edição há o intuito de promover capacitações e discussões sobre as 

políticas públicas voltadas à instituição de espaços educadores sustentáveis. Pretende-se 

estimular a formação de espaços tais como o Coletivo Jovem e a Comissão de Meio Ambiente 

e Qualidade de Vida na Escola (COM-VIDA), como forma de fortalecer a autonomia da 

comunidade escolar no que se refere à temática ambiental.  

As contribuições de iniciativas como o Projeto Escola Sustentável da PUCRS visam 

gerar uma cultura pró-sustentabilidade dentro do espaço escolar, fomentando tanto mudanças 

no espaço físico da escola, quanto nas questões relacionadas ao currículo. A escola pode não 

ser a resposta dos problemas ambientais, mas ela reproduz os discursos da sociedade e neste 

sentido, ambientalizar o espaço escolar é transcender essa reprodução (TRAJBER e SATO, 

2010). 

A partir da caminhada no Projeto, percebe-se que as contribuições geradas a partir do 

trabalho abrangem, na escola, três distintas dimensões: o espaço físico, pela inserção de 

estruturas e técnicas, o currículo, pela capacitação e envolvimento de professores e alunos 

durante as atividades ambientalmente orientadas, e a gestão escolar, que diante da 

movimentação gerada também se sente chamada a reavaliar alguns de seus processos.  

No âmbito da Universidade, o Projeto Escola Sustentável também colabora no 

processo de ambientalização do currículo universitário, pois atualmente é um dos únicos 

espaços que propicia formação e experiências em educação ambiental aos estudantes. O 

envolvimento de alunos de graduação e pós-graduação no Projeto contribui para a formação 

cidadã dos mesmos, buscando aproximá-los das demandas das comunidades, problematizando 
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aspectos sobre concepções de mundo e gerando reflexões acerca da ética e responsabilidade 

ambiental no que se refere também ao exercício de suas profissões. 

Reunir esforços para tornar a escola um lugar de promoção da sustentabilidade é 

romper com o sistema em que estamos inseridos e semear mudanças. 
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INTEGRAÇÃO ENTRE SER HUMANO E NATUREZA 

 

Tamires Lopes Podewils1 
Alana das Neves Pedruzzi2 

Luis Fernando Minasi3 
 

 

Resumo 
No presente artigo apresentamos excertos da pesquisa de dissertação de mestrado, que teve por objetivo 
compreender a Educação Ambiental na formação dos licenciados em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG. A coleta de informações foi desenvolvia por meio de relatos de experiência e 
entrevistas semi-estruturadas, além destes textos o corpus de análise foi composto também pelo Projeto Político 
Pedagógico do curso. A análise foi desenvolvida com base na metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin 
(1977). Apresentaremos neste texto uma das categorias que emergiram durante a pesquisa, nomeada: Integração 

entre ser humano e natureza. Para tanto buscamos compreender a intenção do curso e dos professores em 
apresentar essa compreensão de Educação Ambiental que objetiva integrar o ser humano à natureza, o que em 
nossa compreensão se apresentam como uma antinomia, já que o ser humano é inevitavelmente natureza. Por 
fim, consideramos que a tarefa de integrar o ser humano à natureza deixada sob responsabilidade do professor de 
ciências e biologia requer prática e teoria de uma Educação Ambiental comprometida com a transformação 
social. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Formação de professores. Ciências Biológicas. 
 

 

Introdução  

“[...] o homem vive da natureza, isto é, a natureza é seu corpo, e tem que 

manter com ela um diálogo ininterrupto se não quiser morrer. Dizer que a 

vida física e mental do homem está ligada à natureza significa simplesmente 

que a natureza está ligada a si mesma, porque o homem dela é parte”. 

K. Marx 

 Escolhemos esta epígrafe para mostrar o que nos dá base para compreender a 

Educação Ambiental, como defendemos. Esse trecho, retirado dos Manuscritos Econômico-

Filosóficos, texto escrito por Marx na sua juventude, mostra a compreensão que Marx tinha 

da relação do homem com a natureza, apesar de mal compreendida por muitos críticos. 

A interação metabólica entre os seres humanos e o restante da natureza, compreendida 

por Marx, nos leva a pensar na seguinte questão: Como a humanidade está produzindo suas 

relações? Nossa existência é constituída por uma totalidade de relações, aquelas que 

desenvolvemos entre seres humanos e aquelas que desenvolvemos com a natureza não 

                                                           
1 Mestre em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande – FURG; podewils..t@gmail.com 
2 Bacharel em Histórica, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental; Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG. 
3 Doutor em Educação; Universidade Federal do Rio Grande – FURG/Instituto de Educação; 
lfminasi@terra.com.br 
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humana. Nossa relação com a natureza é mediada pelo trabalho. É o trabalho que nos 

humaniza, na medida em que ele nos desenvolve ontologicamente e é pelo trabalho que 

mantemos a mais estreita relação com a natureza. Marx (2004, p.36) afirma que o trabalho é 

um movimento que se estabelece entre o homem e a natureza, onde o homem, como produto 

de suas ações, “media, regula e controla seu metabolismo com a natureza” e é nesse processo 

de relação com a natureza, que ao transformar a natureza, ele transforma a sua própria 

natureza, num processo contínuo de humanização. Lukács (2012, p.344) chama esse processo 

de desenvolvimento de afastamento da barreira natural. Mesmo nesse movimento de recuo 

da barreira natural, o homem não deixa de ser integrante da natureza, e é nessa base que temos 

compreendido a Educação Ambiental, como um recuo consciente da barreira natural ao 

mesmo tempo em que está ligado a essa natureza. 

A mesma relação que humaniza e que nos liga à natureza, também pode desumanizar 

o homem e destruir a natureza. Os resultados das relações de deterioração do sócio 

metabolismo do planeta são sentidos por nós e denunciadas por organizações pelo mundo. O 

relatório Geo-5 elaborado pelo Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente – PNUMA  

de 2013 mostra que as políticas e acordos desenvolvidos nos últimos anos, que visa a 

melhoria da vida do e no planeta, pouco trouxeram de mudanças significativas. O aumento 

médio da temperatura do planeta e variação de dióxido de carbono, resultantes da poluição 

são algumas das informações que mostram o não cumprimento ou não funcionamento dos 

acordos estabelecidos. Ligado a esses problemas está o aumento do nível do mar, distorção no 

desenvolvimento de espécies, redução de água doce disponível, poluição hídrica, todos de 

risco à humanidade. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD, do ano de 2013, anuncia uma catástrofe ambiental para no máximo 2050, estimando 

que mais de 3 bilhões de pessoas vivam na miséria nos próximos anos. 

No retorno ao singular do fenômeno de pesquisa, buscamos reestabelecer o vínculo 

entre o biológico e o ambiental, na particularidade da Educação Ambiental na formação dos 

professores de Ciências Biológicas. Durante a pesquisa, intentamos inicialmente conhecer a 

Educação Ambiental presente na prática dos professores, resultado de sua formação na 

Licenciatura em Ciências Biológicas. No entanto, em entrevista, todos os professores 

afirmaram que não haviam sequer ouvido falar em Educação Ambiental durante a formação. 

Entretanto, fazendo correlações com as Ciências Biológicas, os licenciados apresentaram de 

forma clara suas compreensões e seus ideais intencionais de Educação Ambiental, enquanto 

professores.  
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Assim, neste próximo tópico apresentaremos a metodologia utilizada na pesquisa de 

dissertação e no posterior a este, traremos para a discussão uma das categorias que emergiram 

durante a análise dos textos, nomeada: Integração entre ser humano e natureza. Essa 

categoria está permeada por itens de sentido que dizem respeito à compreensão que os 

professores têm sobre Educação Ambiental e sobre práticas educativas, no caso das ciências e 

biologia, que contemplem a Educação Ambiental. A categoria elencada para este artigo 

também aparece textualmente no Projeto Político Pedagógico, que em nossa compreensão diz 

respeito a perspectiva de Educação Ambiental anunciada pelo curso.  

Metodologia 

O corpus de análise de nossa pesquisa foi composto por três itens que se 

complementam, pois permeiam várias lateralidades da formação de professores, e 

especificamente dos professores de ciências e biologia. Assim, nossas informações são 

produto de (1) relatos de experiência; (2) entrevistas semi-estruturadas; (3) projeto político 

pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. 

Na primeira etapa do processo de busca pelas informações, solicitamos aos 

participantes (total de seis), que desenvolvessem relatos de experiência sobre sua formação e 

atuação enquanto professores. Nossa intenção foi verificar que compreensão de Educação 

Ambiental poderia permear tanto a sua formação, quanto suas práticas pedagógicas. A 

segunda etapa foi o desenvolvimento de entrevistas semi-estruturadas, com os participantes 

para compreender de forma mais específica se havia Educação Ambiental compondo o curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas e que compreensão eles poderiam ter desenvolvido 

sobre essa área da educação.  

 Intentamos desenvolver nossa abordagem teórico-metodológica partindo das palavras 

de Podewils (2014, p.51) onde “A análise serve para desvelar palavras, adentrar aos 

significados que permeiam os textos, conhecer e interpretar a ideologia que perpassa o 

fenômeno”. Dessa forma, nossa análise foi desenvolvida com base na Análise de Conteúdo de 

Bardin (1977). 

Integração entre ser humano e natureza 

A compreensão de integrar o sujeito à natureza permeia todo o Projeto Político 

Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio 
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Grande – FURG e por consequência, também aparece, de forma não literal nas entrevistas que 

desenvolvemos com os licenciados. 

Do mesmo modo como usamos o sentido dado em nossa epígrafe, a compreensão 

materialista é de que o homem não é apenas parte do contexto, da natureza, da sociedade, mas 

é igualmente natureza, contexto e sociedade. É para fins de compreensão, natureza consciente 

de si e das relações que pode desenvolver na sociedade desenvolvendo o ambiente social. 

A promoção da “integração harmônica entre o ser humano e o meio ambiente” 

(FURG, 2004), objetivada pela Universidade e que permeia o Projeto do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, precisa se efetivar, enquanto ação política, enquanto 

uma prática de Educação Ambiental, na formação desses futuros professores de ciências e 

biologia.  

Dentro dessa relação que nós, enquanto seres humanos, travamos com a natureza, 

como colocada no projeto do curso, pela análise que desenvolvemos, pudemos isolar diversos 

itens de sentido, como por exemplo o modelo de desenvolvimento para o país, que é colocado 

como de responsabilidade do biólogo em sua totalidade social. 

 O Projeto do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas apresenta como habilitação 

profissional ao egresso, organizar um modelo de desenvolvimento, que lembra e muito o 

conceito de desenvolvimento, apresentado pela Declaração das Nações Unidas para uma 

Nova Ordem Econômica Internacional.  

Segundo o projeto do curso: 
Talvez, o mais importante papel dos biólogos brasileiros resida na contribuição que 
deles é esperada na formulação e na implantação de um modelo de desenvolvimento 
para o país, que possa conciliar a prosperidade material com a melhoria da qualidade 
de vida para o homem brasileiro (PPP, p.7). 

Não é novidade que se coloque aos cuidados daqueles que se responsabilizam pelo 

Meio Ambiente, organizar um modelo de desenvolvimento, seja para o país como é colocado 

no Projeto Político Pedagógico do curso seja para a humanidade como é apresentado na Carta 

de Belgrado (1975). A necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, proposto pela 

Declaração das Nações Unidas, é reafirmada no encontro de Belgrado em 1975, como 

observamos na Carta de Belgrado, a saber, 

É absolutamente vital que todos os cidadãos do mundo insistam em medidas que 
apoiem um tipo de crescimento econômico que não tenha repercussões prejudiciais 
para as pessoas, para seu ambiente, nem para suas condições de vida. É necessário 
encontrar modos de assegurar que nenhuma nação cresça ou se desenvolva às custas 
de outra, e que o consumo de um indivíduo não ocorra em detrimento dos demais. 
Os recursos da Terra devem ser utilizados de modo que beneficiem a toda 
humanidade, e que proporcionem melhoria da qualidade de vida para todos (p. 1). 
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 Nesse contexto, nos perguntamos a princípio o que representaria o modelo de 

desenvolvimento deixado sob custódia do biólogo e logo encontramos na Carta de Belgrado o 

tipo de crescimento econômico, incompatível com uma compreensão de transformação social. 

Ambos convictos que são responsáveis pela melhoria da qualidade de vida dos homens.  

Paradoxalmente, a qualidade de vida da humanidade fica reduzida ao crescimento 

econômico do planeta, deixando a cargo dos biólogos e/ou educadores ambientais organizar 

um modelo de desenvolvimento [econômico] que mantenha a natureza e a humanidade em 

perfeitas condições. Assumimos aqui, o risco de afirmar que não é um modelo de 

desenvolvimento e de consumo que irá “salvar o planeta”, mas outro modelo de produção e 

relações de produção. 

 É claro que usamos “salvar o planeta” a título de anedota. Temos clareza de que não 

depende apenas de um novo modelo de produção a sustentabilidade da natureza e dos seres 

humanos, assim como temos clareza de que sob o capitalismo a sustentabilidade não irá se 

concretizar. O modelo de desenvolvimento essencial a uma sadia qualidade de vida humana e 

planetária, contará necessariamente com um modo de produção que atenda às necessidades 

humanas e não à necessidade de lucro. 

 Afirmado como base de sustentação do PPP, as atribuições do biólogo pelas Leis n° 

6684/79 e 7017/82 e Decreto Presidencial no 88438/83, e os princípios éticos da Universidade 

a responsabilidade com o ambiente e com a sociedade, se mostra latente. Se aceitarmos que o 

ser humano está integrado à natureza, não haveria porque acentuar a dicotomia, ambiente e 

sociedade. Com o intuito de reafirmar a ligação entre sociedade e natureza, ou não, a 

Universidade define seus objetivos: 

(Resolução CONSUN 014/87): buscar a educação em sua plenitude, desenvolvendo 
a criatividade e o espírito crítico e propiciando os conhecimentos necessários à 
transformação social; formar seres humanos cultural, social e tecnicamente capazes; 
promover a integração harmônica entre o ser humano e o meio ambiente (FURG, 
2004). 

 Segue como perfil do profissional, ao licenciado em Ciências Biológicas, saber 

“analisar e compreender as implicações éticas, sociais e ambientais dos avanços científicos e 

das suas aplicações tecnológicas, na perspectiva de que possam ser revertidas em melhorias, 

sobretudo do ponto de vista social e ambiental” (PPP, p.9). Precisamos buscar compreender 

aqui, se as melhorias sociais são melhorias do sistema econômico, que apesar de não ser 

dividido igualmente é social, ou se as melhorias sociais são para atender as necessidades 

sociais da humanidade. Para conseguirmos uma resposta plausível, será necessário buscarmos 

ao menos o aspecto ôntico da relação entre prática e teoria. Se conhecermos a teoria que 
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embasa a prática do curso, ou, se conhecermos a prática que deu base a produção do curso 

enquanto teoria, saberemos a quem serve o curso. Pelo que temos tomado conhecimento, não 

só a Licenciatura em Ciências Biológicas, mas a Educação enquanto geral é orientada pela 

ideologia burguesa. Por mais que a teoria – Projeto do curso – tente se apresentar como 

revolucionária, a prática parece não dar conta do que se apresenta como teoria. 

 A prática como antecessora da teoria, na teoria do conhecimento que viemos nos 

embasando, mostra que a origem do conhecimento, funda-se no reflexo da realidade objetiva 

que se coloca a nós como independente de nossa consciência. Correspondendo ao problema 

filosófico: O que veio primeiro, a matéria ou a consciência, a teoria ou prática? Afirmamos 

convictamente que a prática é o que origina o conhecimento, logo ela aparece como 

precedente da teoria. Assim, a concepção de Educação que está posta nesta sociedade não 

poderia ser outra se não a prática da burguesia na constituição dos seres sociais. Pois “os 

pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos 

dominantes” (MARX & ENGELS, p.48, 2007). 

Para fins de entendimento, afirmamos: a prática que dá origem ao curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas é [prática] burguesa, enquanto classe hegemônica na 

sociedade capitalista. Portanto, não podemos esperar que o futuro diferente do presente, como 

afirmado no Projeto Político Pedagógico como ideal intencional de biólogo, de sociedade, de 

natureza, de desenvolvimento seja por si só transformador. Ou que como teoria, possibilite a 

integração entre ser humano e natureza.  

 Lênine (1982, p.142), coloca que “Engels afirma na obra Anti-Düring que Hegel foi o 

primeiro a apresentar corretamente a relação entre liberdade e necessidade. Para ele, a 

liberdade é o conhecimento da necessidade”, fato que se aplica à nossa análise entre o que se 

conhece nas Ciências Biológicas e as reais necessidades da humanidade de conhecer saberes 

emancipatórios, provenientes da biologia e que servem como princípios imanentes para uma 

Educação Ambiental comprometida com o todo do planeta. Lênine segue o raciocínio 

apontando que  
A liberdade não consiste numa independência imaginária em relação às leis da 
natureza, mas no conhecimento destas leis e na possibilidade, baseada nesse 
conhecimento de as fazer atuar metodicamente para fins determinados (idem). 

Assim, colocando os conhecimentos desenvolvidos durante sua formação, o professor 

de Ciências Biológicas, guiado pelos princípios de uma Educação Ambiental, em prol da 

transformação radical da sociedade, colocaria em prática os conhecimentos que constituiu, 

sobre a integração natureza e sociedade, ou simplesmente conhecimentos ambientais, na sua 

totalidade.  
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Considerações  

Buscar a integração do ser humano com o restante da natureza, não se apresenta como 

tarefa fácil em tempos de capitalismo, onde a ideologia do consumo alimenta uma produção 

desenfreada, que aligeira a degradação ambiental e humana em sua ligação.  

Temos desenvolvido uma concepção de educação e educação ambiental a partir do 

pensamento de Marx, Engels e Lenin entre outros pensadores marxistas que tem permitido 

pensarmos dialeticamente de como as práticas educativas, pautadas nas preocupações com a 

manutenção da vida em sua gama de complexidades, precisam estar em consonância com as 

formas de organização de seus espaços de aprendizagem. 

Não basta, no entanto, em nosso entendimento jurar uma opção teórica [Projeto 

Político Pedagógico] de Educação e Educação Ambiental, é necessário sim, efetivar a 

materialização dessa opção em termos de organização e funcionamento do processo 

educativo, em específico na formação desses professores. É um processo que obviamente não 

está isento de dificuldades de compreensão e consequentemente de operacionalização, que, no 

entanto, no caso particular da formação de professores de ciências e biologia na Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, que poderão em partes ser superadas com o trabalho 

coletivo. 
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OS ARRANJOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO FORMAL 

PÚBLICA DE PORTO ALEGRE 

 

Jaqueline Gomes Nunes Waszak1 
Cassiano Pamplona Lisboa2 

 
 

Resumo 
O presente trabalho busca apresentar o estudo desenvolvido no projeto de pesquisa “Caracterização das ações de 
Educação Ambiental em escolas da rede pública do município de Porto Alegre, RS, Brasil”. Partindo da 
importância da abordagem do tema na escola, de modo a promover reflexões e contribuir para a formação 
integral dos sujeitos, esse estudo busca caracterizar as ações de EA que estão sendo desenvolvidas e a partir 
disso, refletir acerca da incorporação da temática nos currículos e suas repercussões sobre o cotidiano dessas 
instituições. A metodologia utilizada possui caráter quanti-qualitativo, a fim de contextualizar nosso campo de 
investigação e aprofundar as reflexões por meio do estudo de caso com algumas escolas da rede. Como resultado 
parcial, tem-se que a maioria das escolas afirma possuírem ações de EA, embora ainda notável a falta de 
integração entre diferentes áreas do conhecimento e a limitação de ações sobre determinadas temáticas. Por fim, 
espera-se que com o acompanhamento etnográfico das ações em algumas escolas possamos ampliar e aprofundar 
os resultados, relacionando-os com os referenciais teóricos para melhor caracterização e reflexão da temática 
ambiental nos currículos escolares, bem como para discutir e problematizar o papel do educador ambiental junto 
aos professores atuantes na rede pública de ensino. 

Palavras-chave: Ambientalização. Currículo. Formação de professores. 
 

 

Educação Ambiental: por que, para que e para quem? 

A Educação Ambiental (EA) no contexto da sociedade moderna e tecnológica surge 

como um importante aspecto formativo para a cidadania, pois contribui para as reflexões 

sobre o ser e o estar no mundo e o como se relacionar com ele. Diante das diferentes 

problemáticas ambientais oriundas do desenvolvimento industrial e da formação da sociedade 

do consumo, não basta pensar a Educação Ambiental apenas em seus aspectos biológicos, 

mas também em suas relações culturais, políticas e sociais. 

 Nesse sentido, as bases legais, por meio da Constituição Federal (1988), da Política 

Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

(BRASIL, 1999), e demais políticas dos estados e municípios brasileiros, preveem a inserção 

dessa temática nos diferentes espaços de educação, sejam estes, formais, não formais ou 

informais, de modo articulado e em todos os níveis e modalidades de ensino. 

                                                           
1 Graduanda em Licenciatura em Ciências da Natureza; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
rio Grande do Sul – Câmpus Porto Alegre; nunes-jaqueline@hotmail.com. 
2 Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; docente do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do rio Grande do Sul – Câmpus Porto Alegre; cassiano.lisboa@poa.ifrs.edu.br. 
Agência financiadora: IFRS – Câmpus Porto Alegre 
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Consoante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) enfatiza a 

necessidade e direito do cidadão de compreender o ambiente natural e social e, para que isso 

ocorra, os currículos da educação básica devem contemplar o conhecimento do mundo físico 

e natural. Além disso, a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 (BRASIL, 2012), que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, ressalta a 

importância da abordagem do tema de forma integrada e transversal, contínua e permanente e 

em todas as áreas do conhecimento, não se restringindo apenas a uma disciplina específica.  

 Embora a Educação Ambiental não se restrinja à esfera da educação formal, a escola 

constitui um espaço privilegiado de encontro no qual as pessoas passam grande parte de suas 

vidas, constituindo-se enquanto sujeitos que constroem saberes, experiências e criticidade. 

Daí a necessidade de se abordar, nesses espaços, particularmente, temáticas cotidianas e 

contextualizadas que contribuam para o exercício da cidadania.  

Partindo do pressuposto de que a instituição escolar deve cumprir seu papel na 

formação dos estudantes e interagir com a comunidade, por meio das demandas sociais 

envolvidas nos processos educativos, a Educação Ambiental deve deixar de ser apenas um 

conteúdo dentro do currículo de Ciências Naturais e passar a ambientalizar o currículo como 

um todo, ou seja, capacitar os sujeitos para a compreensão dos seus contextos e para a ação. 

Sobre esse processo de ambientalização no currículo escolar, COPELLO (2006) aponta que se 

trata de uma transformação na organização da escola, dos conteúdos e das relações entre os 

diferentes membros que a compõem. Concordamos também com autora, que a 

ambientalização constitui a “capacitação para a ação”, ou seja: 
 

Nessa concepção, a EA implica desenvolver capacidades que permitam intervir 
conscientemente na tomada de decisões individuais e coletivas vinculadas àquelas 
que conformam a convivência numa sociedade democrática. Isso significa vincular a 
capacidade para atuar com o pensamento crítico, a reflexão e a participação. 
(COPELLO, 2006, p. 7). 

 Entendemos desse modo, que a Educação Ambiental vai além das normatizações de 

condutas que buscam determinar o que o sujeito deve fazer e como fazer. Mais do que um 

manual de códigos de comportamentos corretos, tais como recomendações sobre o uso 

racional da água e a correta disposição do lixo (LOPES, 2006), a Educação Ambiental deve 

estar atenta aos diálogos e à interpretação dos diferentes contextos e a partir deles construir 

saberes e reflexões. 

Essa concepção, descrita por CARVALHO (2004) como Educação Ambiental 

interpretativa/compreensiva, está relacionada com a formação de sujeitos capazes de “ler” seu 

ambiente e interpretá-lo no que diz respeito às relações, aos conflitos e problemas que o 
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constituem. Para isso, faz-se necessário o diagnóstico e autocompreensão dos sujeitos sobre 

este lugar que ocupam (CARVALHO, 2005), bem como a disponibilidade para o 

compartilhamento de saberes e para a construção coletiva de sentidos e significados. A 

interpretação ambiental sobre a qual nos referimos, dessa forma, dá-se na articulação entre o 

indivíduo, a sociedade e seu ambiente físico e biológico (NUNES; LISBOA, 2013).  

Sobre essa perspectiva, ainda, o posicionamento do professor como educador 

ambiental desloca-se do de um detentor de saberes técnico-científicos para o de um intérprete 

do seu contexto (CARVALHO, 2008) que abdica, até certo ponto, de um lugar capaz de ser 

circunscrito como próprio e se entrega a um mais ou menos livre trânsito por regiões de 

sentido até então desconhecidas (NUNES; LISBOA, 2013). 

 Tendo em vista a importância da Educação Ambiental para a compreensão das 

relações sociais, culturais, biológicas que constituem a natureza, das bases legais que 

asseguram aos cidadãos o direito de compreender o mundo em que vivem e de exercer a 

cidadania de modo crítico e reflexivo e do reconhecimento da escola como espaço de 

construção de saberes que selecionamos essa temática como foco do projeto de pesquisa 

intitulado “Caracterização das ações de Educação Ambiental em escolas da rede pública do 

município de Porto Alegre, RS, Brasil” e de um trabalho de conclusão do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza - Habilitação: Biologia e Química, do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Câmpus Porto Alegre. 

 Além disso, buscamos com esse trabalho caracterizar as ações desenvolvidas nas 

escolas públicas de Porto Alegre, visto que esse cenário é pouco provido de reflexões quanto 

ao tipo de abordagem utilizada e às diferentes concepções dos membros da comunidade 

escolar. 
 
O desenho metodológico desse estudo 

Com o objetivo de contextualizar nosso campo de pesquisa, que é a cidade de Porto 

Alegre, a metodologia de coleta de dados inicial possui um caráter quanti-qualitativo, em que 

se utilizou um roteiro semiestruturado para contato telefônico com todas as escolas da rede 

pública. Essa abordagem buscou identificar junto às escolas, as diferentes temáticas 

relacionadas com a Educação Ambiental, os tipos de abordagem e os atores envolvidos nas 

ações citadas. 

No entanto, por reconhecer limitações no instrumento no que diz respeito à 

caracterização das concepções de Educação Ambiental, ao envolvimento da pessoa contatada 
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com o desenvolvimento da ação e à forma como se conduzem as atividades, a segunda etapa 

de coleta de dados foi estruturada em torno dos referenciais da pesquisa qualitativa. 

Para isso, optamos por uma metodologia participante, que além de interpretar dados 

obtidos por entrevistas, busca por meio de um diário de campo, descrever e caracterizar o 

espaço e os processos com os quais se interage (BOGDAN; BIKLEN, 1994) com o objetivo 

de caracterizar as ações desenvolvidas nas escolas, compará-las com demais produções 

realizadas na área e propor reflexões acerca das informações obtidas. Nesse sentido, o 

processo de condução da investigação qualitativa reflete um diálogo entre os investigadores e 

os sujeitos, colocando em questão as noções de neutralidade e objetividade historicamente 

associadas ao fazer científico (MELUCCI, 2005). 
  
Primeiras impressões e algumas reflexões 

Conforme mencionado acima, a parte da pesquisa realizada por contato telefônico 

contou com um instrumento semiestruturado que buscou identificar algumas características 

das ações, dentre elas: existência ou não de ações de Educação Ambiental na escola, temáticas 

trabalhadas e abordagens, turmas ou etapas envolvidas, áreas do conhecimento vinculadas, 

existência ou não de parceiros para a realização das ações, limites para o seus 

desenvolvimentos e interesse em colaborar com as próximas etapas da investigação. 

A rede pública do município de Porto Alegre possui 302 escolas3 públicas, dentre as 

quais 55 escolas municipais, 245 escolas estaduais e 2 escolas federais Os resultados obtidos 

em nosso levantamento inicial correspondem a uma amostra que perfaz 50% das escolas 

públicas do município. Desse montante, 71% afirmam possuírem ações de Educação 

Ambiental, enquanto que 29% afirmam não possuírem nenhuma ação relacionada com esse 

tema.  

Na sequência da análise dos dados obtidos pelos contatos telefônicos, construímos 

algumas categorias com o objetivo de identificar, dentre as escolas que afirmam possuírem 

ações de Educação Ambiental, quais as temáticas abordadas, metodologias de abordagem, as 

etapas da educação básica em que as ações são realizadas e as áreas de conhecimento 

envolvidas. 

Dentre as principais temáticas mencionadas, temos que as mais frequentes são aquelas 

relacionadas com a construção de hortas e reciclagem de lixo, seguidas da reutilização de 

materiais, plantio e água. Esse resultado é similar aos dados obtidos pela análise nacional da 
                                                           
3 Esse número apresentado não contempla as escolas de educação infantil das redes estadual e municipal e nem 
as instituições de ensino superior (Institutos Federais) que ofertam a educação básica na modalidade EJA 
integrada ao ensino profissional, pois ambas não constituem o foco desse estudo. 
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pesquisa do Secad/MEC (MENDONÇA; TRAJBER, 2006), que também aponta que o tema 

de maior enfoque trabalhado na região sul é “Lixo e Reciclagem”. 

Essa observação, além disso, resgata o modo com que as ações foram descritas durante 

os questionamentos por contato telefônico, ou seja, normalmente essas temáticas são 

abordadas de modo pontual, em projetos específicos, normalmente, sob a responsabilidade de 

algum professor da área de ciências ou de parcerias externas. A análise, nesse sentido, vai ao 

encontro das reflexões de COPELLO (2006) sobre as abordagens da Educação Ambiental nas 

escolas, em especial quando afirma que: 
 

Ela se faz presente em determinadas datas, tais como “Semana do Meio Ambiente”, 
“Dia da Árvore”, “Dia do Índio”, na forma de campanhas ou projetos isolados 
(organização de uma horta e campanha de recolhimento seletivo de lixo), ou é 
apresentada como aspecto adjacente ao currículo normal (falar do “buraco na 
camada de ozônio” ou “da chuva ácida” ao trabalhar o assunto “ar” em ciências na 
5ª série ou no ensino de química na 8ª série). (COPELLO, 2006, p. 7). 

 Esse modelo de abordagem apontado pela autora difere do modo como a Educação 

Ambiental está prevista nas bases legais, isto é, como um tema transversal. Posta dessa forma 

dificulta-se que a EA perpasse o currículo de modo integrado e que permita a reflexão 

associada aos preceitos sociais, políticos e culturais, que envolvem a temática. 

 Além das análises com relação às temáticas apontadas nos contatos com as escolas, 

buscamos também caracterizar as ações em relação três diferentes aspectos: em relação ao 

espaço na qual são desenvolvidas (espaços não formais X espaços formais), em relação ao 

lugar ocupado pelo aluno frente ao processo de ensino e aprendizagem (aluno como sujeito 

ativo X aluno como sujeito passivo) e em relação à interação entre as diferentes áreas do 

conhecimento (abordagens disciplinares X abordagens interdisciplinares). 

 Com relação às diferentes abordagens, de acordo com os espaços de ensino e 

aprendizagem, foi possível perceber que 71% das ações são desenvolvidas em espaços 

formais de ensino, sendo que, destas, a maior parte está relacionada à criação e manutenção 

de uma horta escolar, revitalização de espaços da escola e abordagens dentro de sala de aula.  

Esse resultado nos leva a pensar sobre a importância de a Educação Ambiental ser 

relacionada com o contexto dos estudantes, com as relações com a sociedade, e desses 

pressupostos estarem presentes nos diferentes espaços, não se restringindo ao âmbito formal, 

ou seja, ao papel da escola na formação da cidadania. Entendemos que, idealmente, as ações 

de EA não deveriam restringir essa formação aos seus muros, sendo necessária a realização de 

ações que perpassem essas fronteiras e permitam que os estudantes interajam com seu meio. 

Em direção semelhante, GUIMARÃES e VASCONCELLOS (2006) colocam que: 
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(...) pela centralidade da questão ambiental na compreensão de mundo, a intensidade 
da demanda por sua gravidade e pela complexidade destas questões socioambientais, 
faz-se fundamental a disseminação desse esforço por todos os espaços educativos: 
os dito formais, não formais e até mesmo os informais. A educação, entre outros 
setores pode ajudar a construir essa sociedade, no entanto, esta é realmente uma 
tarefa grande demais para ficar só no âmbito escolar. (GUIMARÃES; 
VASCONCELLOS, 2006, p. 153-154). 

 No que diz respeito à análise das abordagens em relação à posição do aluno frente ao 

processo de ensino e aprendizagem, temos que 80% das atividades citadas nas entrevistas 

permitem que o aluno tenha uma postura ativa no processo, ou seja, é ele quem revitaliza, 

atua, confecciona, apresenta, investiga, etc. Em relação a esse modelo pedagógico de 

educação, os PCNs (1997) apontam que: 
 

O centro da atividade escolar não é o professor nem os conteúdos disciplinares, mas 
sim o aluno, como ser ativo e curioso. O mais importante não é o ensino, mas o 
processo de aprendizagem. Em oposição à Escola Tradicional, a Escola Nova 
destaca o princípio da aprendizagem por descoberta e estabelece que a atitude de 
aprendizagem parte do interesse dos alunos, que, por sua vez, aprendem 
fundamentalmente pela experiência, pelo que descobrem por si mesmos. (BRASIL, 
1997, p. 31). 

 
 Os resultados referentes a essa categorização demonstram que, ainda que a maior parte 

das escolas não aborde a Educação Ambiental inter-relacionando os diferentes espaços 

formativos (formal, não formal e informal) para a promoção de reflexões e criticidade, a 

maioria adota metodologias que permitem aos estudantes a experimentação e o aprendizado 

por meio da própria experiência. Desse modo, ao tomarmos a escola como um espaço de 

convivência, construção de conhecimentos e formação cidadã, devemos considerar também 

de que forma ela vem atendendo as demandas sociais, políticas e culturais e isso está 

estritamente relacionado aos métodos de ensino que vem sendo utilizados, bem como à 

relação entre as diferentes áreas do conhecimento. 

Relacionado ao que acaba de ser mencionado, SEGURA (2007) nos faz questionar e 

refletir sobre esse olhar para a escola. Para a autora: 
 

Quando pensamos na escola, pensamos em disciplinas, em currículo. Aí talvez a 
principal pergunta deva ser: “como os conteúdos curriculares tratam da realidade?” e 
não “como inserir a temática ambiental nos conteúdos curriculares?”. Nosso desafio 
como educadores é romper a miopia das disciplinas e construir o mosaico de 
conhecimentos para ver a paisagem inteira. (SEGURA, 2007, p. 97). 

Essa citação vai ao encontro do objetivo de nossa pesquisa, que é caracterizar as ações 

desenvolvidas, identificando a forma como a Educação Ambiental vem sendo desenhada no 

currículo formal. Tem-se, segundo a legislação, que a EA deve se fundamentar na integração 
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entre as diferentes áreas do saber, que a abordagem desse tema não se restrinja aos conteúdos 

de Ciências Naturais, tampouco seja abordada dissociada de seu contexto histórico e cultural. 

Com a pesquisa, entretanto, observamos que 84% das escolas que afirmam realizarem 

ações de Educação Ambiental possuem uma abordagem disciplinar, isto é, o trabalho se 

desenvolve no âmbito de uma ou mais disciplinas, sem que haja qualquer esforço de diálogo 

ou de integração. Além disso, a pesquisa também mostrou que a Educação Ambiental é 

abordada pelas escolas em sua maioria no currículo por atividades (CAT) e na disciplina de 

Ciências do ensino fundamental e na disciplina de Biologia do ensino médio, o que ressalta a 

falta de articulação entre as diferentes áreas do conhecimento e o não reconhecimento da 

Educação Ambiental enquanto tema transversal. 

 Outro ponto analisado na primeira etapa da pesquisa foi quanto à natureza das ações, 

se curriculares ou se não curriculares. Como resultado, observamos que cerca de 71% das 

escolas contemplam a EA no próprio espaço de aula, no currículo das diferentes disciplinas. 

Em contrapartida, destacamos que dentre as escolas municipais há uma relevante 

concentração de projetos que ocorrem no turno inverso às aulas, aspecto este que merece um 

aprofundamento da reflexão. 

 Um dos projetos mais mencionados, que está presente em quase todas as escolas da 

rede municipal, é o LIAU (Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano). O LIAU existe 

em Porto Alegre desde o ano de 2000 e partiu da iniciativa de uma professora da rede 

municipal, que adotou o Atlas Ambiental de Porto Alegre em suas aulas de geografia, até se 

estabelecerem convênios com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a 

Secretaria Municipal de Educação (OSORIO, 2013). Ainda, segundo a mesma autora, o 

projeto LIAU possui o objetivo de inserir na rede municipal uma abordagem diferenciada de 

Educação Ambiental. Em cada escola, participam do projeto grupos de alunos monitores, que 

se inscrevem por interesse e que vão atuar como multiplicadores do aprendizado construído, a 

fim de ressignificar o espaço escolar e a comunidade na qual estão inseridos.  

O resultado obtido pelos contatos telefônicos com as escolas da rede municipal, no 

entanto, mostrou-nos que, embora possuam o projeto LIAU que tem como princípios a 

interação com a comunidade e a multiplicação de saberes, as ações desenvolvidas na prática 

cotidiana escolar desfavorecem essa interação justamente por se restringirem aos espaços 

escolares, limitando suas ações aos trabalhos relacionados com a horta escolar e reciclagem 

sem que estes possibilitem uma interlocução significativa com os entornos onde estão 

inseridas.  
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 No que diz respeito às ações de educação ambiental nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino. A legislação, por meio do Art., 2º da Lei nº 9795, de 27 de abril de 

1999, que dispõe sobre a Educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, coloca que, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999). 

 Nessa perspectiva, nossos resultados demonstram a presença de ações de Educação 

Ambiental em escolas de ensino fundamental e médio e também nas modalidades da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação especial. A maior concentração de ações 

pôde ser observada em escolas de ensino fundamental, o que pode ser justificado pelo fato de 

a rede municipal possuir quase que totalmente apenas esse nível de ensino e também pela 

presença desse nível na maior parte das escolas estaduais, que muitas vezes ofertam ensino 

fundamental e médio. 

 Por fim, além de analisar os diferentes aspectos apontados anteriormente em relação às 

escolas que afirmam possuírem ações de Educação Ambiental, ressaltamos também as 

dificuldades descritas pelas escolas4 que afirmam não possuírem ações sobre a temática. 

Nesse sentido foi possível perceber que a maior problemática observada é em relação à falta 

de professores na rede pública, que desfavorece a execução de projetos relacionados com o 

tema. Além disso, outras justificativas acionadas nos discursos dos respondentes dizem 

respeito à falta de recursos financeiros e à precariedade da infraestrutura escolar. 

As justificativas acionadas para a não execução de ações também devem ser levadas 

em consideração no processo de planejamento e gestão da educação pública, constituindo-se 

em parâmetros, tendo em vista que a falta de investimentos ocasiona um espaço inadequado e 

desmotivador para o desenvolvimento de ações não apenas de Educação Ambiental, mas de 

quaisquer temáticas a serem trabalhadas. 
 
Considerações e perspectivas 

As análises das bases legais e referenciais teóricos apontados anteriormente mostram-

nos a importância de abordar as dimensões sociais, políticas e culturais que compõe a 

Educação Ambiental, de modo integrado e transversal às diferentes áreas do conhecimento. 

Ao tomarmos a escola como espaço formativo, de diálogo e de construção de saberes, cujo 

principal objetivo é a formação integral dos sujeitos para o exercício da cidadania, 

                                                           
4 Ressaltamos que essa análise não diz respeito a todas as escolas que afirmaram não possuírem ações de EA, 
pois nem todos os contatos trouxeram justificativas em seu discurso.  
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consideramos fundamental o aprofundamento e reflexão acerca dos arranjos que a Educação 

Ambiental vem apresentando dentro dos currículos e como se desenvolve dentro dos 

diferentes espaços. 

Nossos resultados parciais demonstram que a temática ambiental encontra-se ainda 

restrita a intervenções pontuais e relacionadas principalmente a área de Ciências Naturais. 

Espera-se que, com o acompanhamento etnográfico das ações em algumas escolas da rede 

pública de Porto Alegre, possamos ampliar e aprofundar nossa base empírica, relacionando-a 

com os referenciais teóricos para melhor caracterização da incorporação da temática 

ambiental nos currículos, bem como para discutir e problematizar o papel do educador 

ambiental junto aos professores atuantes na rede pública de ensino. 
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EIXO 03: Educação Ambiental não formal 

 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO PROJETO 

CONSÓRCIO SOCIAL DA JUVENTUDE RURAL – SEMENTES NA TERRA 

 

Ionara Cristina Albani1 
 Cláudia da Silva Cousin2 

 

Resumo 
Este artigo é a síntese de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Ambiental – PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que está sendo desenvolvida com 
dirigentes sindicais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul – FETRAF-
SUL/CUT e educadores participantes de um projeto de formação com jovens agricultores familiares - o 
Consórcio Social da Juventude Rural Sementes na Terra - CSJR. Os pressupostos teóricos utilizados para 
fundamentar este projeto de pesquisa vêm ao encontro da compreensão de mundo da pesquisadora em formação, 
sendo que é alicerçada na problematização e transformação dos fenômenos. Os elementos trazidos sobre 
Educação Ambiental - EA fundamentam-se na perspectiva crítica e transformadora, e a formação de educadores 
alicerçada na Educação Popular, ressaltando a importância desta formação ser continuada e voltada à realidade 
dos sujeitos envolvidos. A pesquisa é de cunho qualitativo e constituiu-se num Estudo de Caso. As ferramentas 
utilizadas para a coleta de dados são pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Os dados produzidos 
estão sendo analisados, usando como ferramenta a Análise Textual Discursiva – ATD. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação Popular. Formação de educadores. 

 

Introdução 

Este artigo apresenta uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental – PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG. Na pesquisa, busca-se compreender o seguinte problema: Que princípios da Educação 

Ambiental emergiram do processo de formação de educadores do Projeto Consórcio Social da 

Juventude Rural - Sementes na Terra, promovido pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar da Região Sul? 

Para compreender o problema de pesquisa, foi necessário elaborar a seguinte hipótese: 

                                                           
1Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS. Especialização em 
Desenvolvimento Regional pela Universidade Meridional - IMED. Mestranda em Educação Ambiental na 
Universidade Federal de Rio Grande - FURG. E-mail: ionara.albani@riogrande.ifrs.edu.br 
2Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. Doutora em Educação Ambiental. Orientadora. E-mail: claudiacousin@furg.br. 
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A Federação que coordenou o projeto CSJR promove a Formação de Educadores alicerçada 

nos princípios da Educação Popular e a formação dos educadores deste projeto estava 

permeada pela EA, porém os educadores, dirigentes e coordenador envolvido no processo não 

tinham esse entendimento.  Esta hipótese parte, portanto, do concreto vivenciado pela 

pesquisadora no interior da FETRAF-SUL/CUT e da análise documental realizada. A 

formação de educadores do projeto CSJR está alicerçada na Educação Popular e se aproxima 

da Educação Ambiental Crítica, à medida que apresenta ao educador e educando uma 

concepção geral de homem e de sociedade que, expondo as contradições do real, contribui na 

emancipação dos sujeitos. Isto também se evidencia nos debates e ações do processo de 

formação como, por exemplo: a metodologia de formação utilizada; o modelo de sociedade 

trabalhado; os temas debatidos nas formações; a relação dos educadores com os educandos; a 

trajetória de vida dos educadores e a intervenção no movimento social de atuação; o 

comprometimento com as ações da FETRAF-SUL/CUT e da agricultura familiar. Porém, 

entende-se que na época da execução do CSJR, os envolvidos não tinham o entendimento que 

esse conjunto de diálogos e ações era elementos que caracterizavam a Educação Ambiental 

Crítica, mas sim restringiam seu entendimento sobre EA em ações de EA como: preservação, 

agroecologia, reflorestamento, entre outras. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar e compreender como a inserção da Educação 

Ambiental permeou o processo de formação dos educadores do projeto Consórcio Social da 

Juventude Rural - Sementes na Terra e a contribuição da mesma para tal processo, 

considerando que esta experiência possa servir como aprendizagem para colaborar com a 

elaboração e o desenvolvimento de outros processos de formação. E os objetivos específicos 

da pesquisa proposta são os seguintes: compreender qual a concepção da FETRAF-SUL/CUT 

sobre Formação de Educadores e suas contradições; compreender qual a concepção da 

FETRAF-SUL/CUT sobre EA e como essa permeou o processo de formação de educadores. 

O fenômeno de pesquisa justifica-se por alguns motivos, entre os quais destacam-se os 

seguintes: o primeiro é porque tive a oportunidade de acompanhar a implantação do projeto, 

atuando como educadora de duas turmas na Região Alto Uruguai gaúcho; o segundo, por 

perceber algumas diferenças na atuação ou resultados do projeto, ao comparar os educadores 

que participavam deste movimento social e tiveram uma formação voltada à agricultura 

familiar e ao movimento social em relação aos que eram apenas simpatizantes; o terceiro, por 

entender que esta experiência possa servir como aprendizagem para colaborar com a 

elaboração e o desenvolvimento de outros processos de formação; e, por último, enquanto 

militante e dirigente sindical da FETRAF-SUL/CUT, por um período de 05 anos, sinto-me no 
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compromisso de continuar contribuindo com esta organização que faz parte da minha história 

de vida. 

Este artigo apresenta, primeiramente, o contexto da pesquisa: relata a história da 

FETRAF-SUL e contextualiza o projeto CSJR. Em seguida, dialoga com os pressupostos 

teóricos da Educação Ambiental - EA e da Formação de Educadores, fazendo a interlocução 

com o fenômeno investigado. Por último, apresenta a metodologia da pesquisa, explicando as 

ferramentas utilizadas para a coleta e análise dos dados e, explica a emergência dos 

resultados. 

Contexto da pesquisa 

FETRAF-SUL/CUT 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul – FETRAF-

SUL, orgânica à Central Única dos Trabalhadores – CUT, é uma organização sindical que 

representa, organiza e mobiliza os agricultores e agricultoras familiares da região Sul do 

Brasil. Neste sentido torna-se relevante enfatizar que a Agricultura Familiar é constituída por 

um grupo social que se caracteriza por ser proprietário e trabalhar em pequenas propriedades 

rurais, tendo como uma de suas marcas a luta.  

A FETRAF-SUL/CUT foi criada no I Congresso Sindical da Agricultura Familiar da 

Região Sul realizado em Chapecó-SC, de 28 a 30 de março de 2001, onde estiveram presentes 

1.212 delegados, representando as comunidades de agricultores familiares de diversos 

munícipios dos três estados do sul do Brasil. A Federação foi fundada inicialmente por 95 

Sindicatos de Trabalhadores na Agricultura Familiar e Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

(FETRAF-SUL/CUT, 2004). Hoje está organizada em 119 sindicatos que representam 284 

municípios dos três estados do Sul. 

FETRAF-SUL/CUT e a Educação do Campo: Projeto Consórcio Social da 

Juventude Rural – Sementes na Terra 

O Consórcio Social da Juventude Rural – Sementes na Terra foi um projeto de 

formação realizado nos anos de 2006 e 2007, que abrangeu os três estados do Sul do Brasil e 

foi coordenado pela FETRAF-SUL/CUT. O público que participou foi de aproximadamente 

700 jovens, a maioria da faixa etária de 16 a 24 anos, prioritariamente de baixa renda, 

trabalhadores rurais ou filhos de agricultores familiares, distribuídos em 22 turmas.  

O projeto foi desenvolvido em 480 horas; dessas, 240 horas foram em 10 módulos de 

24 horas (3 dias consecutivos), realizados durante 08 meses. As outras 160 horas possuíam 
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atividades como: intercâmbios, pesquisas, visitas técnicas, etc. Em cada módulo eram 

trabalhados 2 dias com temas gerais, como: juventude como sujeito social; desenvolvimento; 

organização da Agricultura Familiar; políticas públicas para a juventude; organização da 

produção; agroecologia; agroindustrialização; comercialização; entre outros. As oficinas 

técnicas, que eram de um dia por módulo, foram momentos de capacitação dos jovens na 

forma prática, dialogando com os temas gerais dos módulos. Cada turma trabalhava com um 

tema produtivo específico que tivesse relevância na região, como: produção de leite; 

agroindústria, turismo rural; produção e comercialização de frutíferas; hortaliças; etc.  

Pressupostos Teóricos 

Educação Ambiental 

Os debates sobre EA têm surgido a partir de uma realidade nada agradável, que vem se 

acentuando cada vez mais em nossa sociedade.  O descaso com a questão ambiental, 

caracterizada pelo querer abusivo do crescimento econômico, está deixando de lado questões 

essenciais para a sustentabilidade, fazendo que grupos preocupados com o meio ambiente 

iniciem uma discussão comprometida a respeito do mesmo. Lima destaca: 

A Educação Ambiental é um campo de atividade e de saber constituído, mundial e 
nacionalmente, nas últimas décadas do século XX, com o objetivo de responder a 
um conjunto de problemas manifestos nas relações que envolviam a sociedade, a 
educação e o meio ambiente. Seu rápido crescimento e institucionalização 
desencadearam uma multiplicidade de ações, debates e reflexões interessados em 
compreender os significados, as especificidades e o potencial desse novo campo 
social (LIMA, 2011, p. 19). 

Falar em EA virou “moda” atualmente, ainda mais quando pode ser usado como 

instrumento financeiro e de controle. Hoje, as grandes empresas divulgam, incessantemente, 

que a EA está presente nos seus projetos, onde, na verdade, o que desenvolvem são pequenas 

ações pontuais relacionadas ao meio ambiente, com visões lineares e reducionistas sobre a 

questão ambiental.  

Tais ações mostram-se insignificantes se pensarmos no modelo globalizante que as 

mesmas estão inseridas e nos danos causados aos trabalhadores e à sociedade como um todo. 

Não é apenas o conceito da expressão “EA” que é diferentemente concebido por essa parcela 

da população. A discussão vai além disso, ou seja, são os alicerces da sociedade capitalista 

que condicionam a escolha por essa concepção, pois é viável para manter o sistema como 

está. Tonet problematiza que: 
[...] é na sociabilidade capitalista que o estranhamento ganha a sua forma mais 
acabada, pois ali o conjunto do processo, incluindo o produtor, o processo de 
trabalho e o próprio produto, se torna uma realidade estranha, poderosa e hostil, que 
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se opõe a uma construção autenticamente humana dos indivíduos. Deste modo, a 
construção de uma forma de sociabilidade que abra, para todos a possibilidade de 
uma vida cheia de sentido, implica, necessariamente, como horizonte, a superação 
do capital (TONET, 2012, p. 21). 

 Sendo assim, faz-se necessário discutir e repensar um novo paradigma de 

desenvolvimento, conforme Mészáros elucida: 

Mudar essas condições exige uma intervenção consciente em todos os domínios e 
em todos os níveis da nossa existência individual e social. É por isso que, segundo 
Marx, os seres humanos devem mudar “completamente as condições da sua 
existência industrial e política, e, consequentemente, toda a sua maneira de ser” 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 59). 

Tendo em vista a reflexão acima, bem como a realidade em que nos encontramos, 

torna-se cada vez mais evidente a importância da EA no sentido transformador, cuja 

complexidade requer um trabalho interdisciplinar comprometido, baseado na práxis, que 

considere as diversas dimensões como: social, política, ética, pedagógica e cultural. Neste 

sentido, EA alicerçada na práxis significa trabalhar com o conflito, com a contradição, com o 

real, agindo para transformar. Loureiro descreve a práxis como atividade transformadora, que 

trabalha a partir da realidade cotidiana, visando a superação das relações de dominação. Ele 

diz que: 

[...] a práxis é a atividade concreta pela qual o sujeito se afirma no mundo, 
modificando a realidade objetiva e sendo modificado, não de modo espontâneo, 
mecânico e repetitivo, mas reflexivo, pelo autoquestionamento, remetendo a teoria à 
prática. [...] Portanto a práxis (revolucionária) é a atividade que pressupõe sujeito 
livre e consciente e na qual não ocorre a dicotomia teoria e prática nem a supremacia 
de um dos polos sobre o outro (LOUREIRO, 2012, p. 144). 

É essencial que a sociedade civil e as instituições de ensino trabalhem EA com 

responsabilidade e compromisso, levando em consideração que a educação é essencial na 

formação do cidadão. Nesta perspectiva, é necessário que se pense não somente nas teorias 

relacionadas à EA, mas também nas ações e nos impactos que as mesmas podem e devem 

causar no meio. Isso demanda que sejam levadas em conta diversas dimensões, pois o tema é 

complexo e transversal. Dialogando com essa concepção, Loureiro afirma que: 

[...] a Educação Ambiental só apresentará resultados coerentes se incorporar em seu 
fazer cotidiano a completa contextualização da complexidade ambiental. Para isso, é 
imperativo o envolvimento das dimensões social, econômica, política, ideológica, 
cultural e ecológica do problema ambiental, em suas conexões territoriais e 
geopolíticas, promovendo leituras relacionadas e dialéticas da realidade, provocando 
não apenas as mudanças culturais que possam conduzir à ética ambiental, mas 
também as mudanças sociais necessárias para a construção de uma sociedade 
ecologicamente prudente e socialmente justa (LOUREIRO, 2012, p. 18). 

A EA, nesta perspectiva transformadora, constrói uma leitura crítica de mundo, 

alicerçada na participação, no diálogo, no comprometimento, na criticidade e, principalmente 

306

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



 

na ação. Sendo assim, a EA não pode ser considerada apenas como uma teoria, um discurso, 

ou algo pronto. Também não deve ser discutida somente por conveniência, dando visibilidade 

para meras ações isoladas, consideradas por alguns, por interesse e não por desconhecimento, 

como EA. Não existe neutralidade em discursos e ações, estando esses revestidos ou 

mascarados por ideologias políticas. A EA consiste em uma proposta emancipatória que busca 

a superação ou a negação de paradigmas existentes na sociedade globalizada. Faz-se 

necessário uma sociedade construída por todos e para todos, que possa contribuir na 

construção de alternativas de saber e de organização social. 

Neste sentido, a Agricultura Familiar é um ator social importante nas discussões e 

ações de EA. A Tese do II Congresso da FETRAF-SUL/CUT, ao comparar os dois modelos 

de sociedade, afirma: 
Como todo campo político de disputa de forças sociais, esses caminhos envolvem 
uma série de questionamentos e contradições, fruto de um antagonismo de sujeitos 
sociais portadores de visões de mundo e de projetos de sociedade que se diferenciam 
em relação às perspectivas de desenvolvimento e de construção de sociedade que 
lhes são implícitas. De um lado, verifica-se a tendência hegemônica dos capitais 
financeiro, agrário, industrial e comercial, expressa no chamado “agronegócio” e, de 
outro, a tendência que busca construir um movimento de contra-hegemonia social, 
fundadas nas formas familiares e comunitárias de reprodução da vida nas áreas 
rurais. Entretanto, esses dois modelos mais abrangentes não devem ser vistos de 
forma estática e linear, na medida em que há interposições que tornam a realidade 
ainda mais complexa: de um lado, podem ser encontrados agricultores(as) familiares 
que desenvolvem técnicas de produção orgânica a partir de práticas 
conservacionistas dos recursos naturais e, de outro, agricultores empresariais que 
degradam recursos naturais ou que desenvolvem atividades especializadas voltadas 
para a exportação (FETRAF-SUL/CUT, 2007). 

A EA precisa estar posicionada a favor da reestruturação política da sociedade, na 

perspectiva de unificar os diversos segmentos para a superação do sistema que está posto. 

Tem como objetivo a formação de sujeitos situados e críticos, pertencentes a um lugar e 

construindo conhecimentos a partir da reflexão sobre suas práticas em relação aos 

conhecimentos socialmente construídos. Mészáros problematiza, dizendo: 

Apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a perseguir o 
objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, proporcionando instrumentos de 
pressão que rompam a lógica mistificadora do capital. Essa maneira de abordar o 
assunto é, de fato, tanto a esperança como a garantia de um possível êxito 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 48). 

Neste sentido, torna-se extremamente importante o pertencimento, a relação entre 

sujeito e lugar. O sujeito não pode ser considerado como passivo, pois ele constrói sua 

identidade, sua consciência na interação com o contexto de suas ações. O lugar é ocupado 

pela preocupação com o indivíduo, com a pessoa capaz de iniciativas e decisões, contribuindo 
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para forjar sua própria vida. Assim resumem Berdoulay e Entrikin (2012, p. 108): “O sujeito e 

lugar são, cada um, constitutivos do outro”. 

Formação de educadores 

 A formação de educadores é uma temática que vem sendo muito debatida nos últimos 

anos. Isso se deve à tomada de consciência sobre a importância do papel do professor como 

desencadeador de processos educativos críticos, promotores de transformações, uma vez que 

sua prática incide diretamente na formação dos educandos e, em consequência, em 

intervenções na sociedade. Freire ressalta que ensinar exige entender a educação como uma 

das formas de intervenção no mundo: 

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática 
educativo-crítica, é o de que, como experiência especificamente humana, a educação 
é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do conhecimento dos 
conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de 
reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento (FREIRE, 1996, 
p. 98). 

Desta forma, tem-se a educação como uma ferramenta importantíssima para a 

transformação da sociedade e, por conseguinte, a formação de educadores torna-se 

imprescindível: seres humanos são inacabados e a sociedade está em constante mudança, 

externando cada vez mais a necessidade de formação contínua e permanente. Veiga e Silva 

complementam: 

Nossa condição humana nos caracteriza como seres inacabados, com capacidade de 
criar e, consequentemente, de sempre buscar algo. É a inquietude, a curiosidade, a 
insatisfação que alimentam e estimulam o homem a novas conquistas no cotidiano. 
[...] Essa história é escrita e modificada a cada segundo por determinações sociais, 
fruto do progresso da ciência e da interferência do homem nos rumos da sociedade. 
(VEIGA; SILVA, 2010, p. 14). 

 Como a sociedade é dinâmica e as mudanças são expressivas e fluentes, é necessário 

pensar em um processo de formação consistente, ágil e contínuo, para que consiga dar conta, 

além de recuperar a formação, manter a mesma atualizada. A formação precisa ser encarada 

de forma séria e comprometida, pois as ideologias e práticas de um educador fazem grande 

diferença na formação do educando/cidadão. Neste sentido, Guimarães traz para a discussão 

que: 

[...] é urgente que as instituições que formam o professor se deem conta da 
complexidade da formação e da atuação consequentes desse profissional. Além do 
conhecimento seguro da disciplina que ensina, da compreensão e de certa segurança 
para lidar com a mediação do processo ensino-aprendizagem, das concepções a 
serem desenvolvidas em relação ao caráter ético-valorativo da sua atividade docente, 
vão se agregando outras habilidades afirmadas como necessárias ao 
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desenvolvimento adequado da sua atividade profissional (GUIMARÃES, 2004, p. 
18). 

A formação de educadores que visa promover a problematização da EA precisa 

considerar que a mesma deve ser compreendida de maneira interdisciplinar, ou seja, no 

diálogo e integração entre todas as disciplinas. A interdisciplinaridade surge como uma das 

respostas à necessidade de uma reconciliação epistemológica, processo necessário devido à 

fragmentação de conhecimentos. Essa interação possibilita a formulação de um saber crítico-

reflexivo, proporcionando um diálogo entre as disciplinas, relacionando-as entre si para a 

compreensão da realidade. A interdisciplinaridade apresenta uma mudança de atitude em 

busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa integral, garantindo a 

construção de um conhecimento globalizante, que ultrapassa os limites das disciplinas. 

Loureiro enfatiza que a interdisciplinaridade é uma prática subjetiva: 

A interdisciplinaridade, nesse sentido e enquanto pressuposto da Educação 
Ambiental [...] É uma prática intersubjetiva que associa conhecimentos científicos e 
não científicos e relaciona o racional com o intuitivo, o cognitivo com o sensorial, 
buscando a construção de objetos de conhecimentos que se abram para novas 
concepções e compreensões do mundo (natural estrito senso e histórico) e para a 
constituição do sujeito integral. Portanto, esta se traduz como um trabalho coletivo 
que envolve conteúdos, disciplinas e a própria organização da escola e das ações não 
formais (relações de poder, modos de gestão, definição do projeto político-
pedagógico etc) (LOUREIRO, 2012, p. 85). 

Compreende-se que a educação sozinha não tem condições de mudar a sociedade 

capitalista, pois é necessária uma ruptura de toda a estrutura social em que a mesma está 

inserida. Pensando nessa lógica, é importante diferenciar práticas de educação conservadora 

de práticas de educação transformadora, práticas essas que são mediadas pelo educador. Neste 

sentido, os educadores ambientais necessitam de uma formação contínua e comprometida, 

alicerçada em atividades voltadas para a transformação e não para a manutenção da lógica 

capitalista. Segundo Guimarães (2004, p. 38): “A Educação Ambiental é uma prática 

pedagógica. Essa prática não se realiza sozinha, mas nas relações do ambiente escolar, na 

interação entre diferentes atores, conduzidas por um sujeito, os educadores”. A formação de 

educadores precisa dar conta não somente de formar cidadãos, mas de trabalhar a EA como 

ferramenta de emancipação do sujeito, possibilitando a luta por uma sociedade justa e 

igualitária. Sobre isso, Tonet diz que: 

[...] toda atividade educativa, teórica e prática, que pretenda contribuir para formar 
pessoas que caminhem no sentido de uma autêntica comunidade humana, deve 
nortear-se pela perspectiva da emancipação humana e não pela perspectiva da 
construção de um mundo cidadão. Vale enfatizar: um mundo cidadão significaria a 
melhor forma política de reprodução da sociabilidade mantendo, ao mesmo tempo, a 
desigualdade social (TONET, 2012, p. 37). 
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É importante que os educadores conheçam o lugar de pertencimento dos sujeitos com 

os quais trabalham, suas implicações e possibilidades, e para isso é de extrema importância a 

participação no espaço de atuação, pois sua participação tem um papel estratégico nas ações 

coletivas e na atuação política numa perspectiva emancipatória.  

É necessário que o educador assuma que educação é um ato político e, sendo assim, 

nenhum discurso é neutro, atuando como dinamizador, problematizador do processo 

experienciado. Ressalta-se a importância da práxis como forma de instrumentalizar a busca 

pela transformação social. É esse movimento dialético constante entre a ação e a reflexão que 

instiga a repensar a prática e constituir uma nova ação com vistas à transformação.  

Metodologia da pesquisa 

Este trabalho é de cunho qualitativo, pois pelas experiências, práticas, formação 

teórica e ideológica, a pesquisadora entende que esta é a forma mais coerente e que chega 

mais próxima da verdade ao pesquisar e interpretar um fenômeno, possibilitando contribuir 

em sua transformação.  

A presente pesquisa constituiu-se em um Estudo de Caso, visto que se trata de um 

fenômeno social que já foi realizado, do qual a pesquisadora fez parte. Neste sentido, o 

Estudo de Caso busca situar-se na realidade social, partindo da realidade concreta da vida 

cotidiana dos participantes do processo, atentando para suas dimensões e interações.  

Cabe ressaltar que vários elementos que são trazidos na pesquisa foram também 

vivenciados ou construídos e observados pela pesquisadora, através da prática enquanto 

educadora do projeto e dirigente sindical da FETRAF-SUL/CUT, ou seja, através da 

participação. 

Os dados da pesquisa estão sendo produzidos a partir da realização de entrevistas 

individuais semiestruturadas, além de pesquisa documental. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram cinco educadores do projeto CSJR 

representando os três estados - RS, SC e PR, atentando para o critério de ser militante da 

FETRAF-SUL/CUT ou apenas simpatizante; o coordenador pedagógico do CSJR; o 

coordenador geral; o coordenador de formação e a coordenadora de juventude da federação na 

época de execução do projeto. O critério para a escolha dos sujeitos entrevistados foi 

cuidadosamente pensado, observando para que se possa compreender o problema investigado 

e os objetivos de pesquisa. 

Além da realização de entrevistas semiestruturadas, também está sendo realizada 

pesquisa documental, onde estão sendo analisados documentos como o Projeto Político 
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Pedagógico do CSJR, Cronogramas de Formação dos Educadores, Percursos Formativos 

construídos nas formações de educadores, livros produzidos para a formação dos educandos 

do CSJR, apostilas produzidas para a formação dos educadores do CSJR, Resoluções do I 

Congresso da FETRAF-SUL/CUT, Tese do II Congresso da FETRAF-SUL/CUT, Resoluções 

do III Congresso da FETRAF-SUL/CUT, Proposta de Tese do IV Congresso da FETRAF-

SUL/CUT e Resolução Final do III Acampamento da Juventude da FETRAF-SUL/CUT.  

A ferramenta utilizada para analisar os dados será a Análise Textual Discursiva - 

ATD, que tem, como pretensão, aprofundar os fenômenos investigados a partir de uma análise 

criteriosa e rigorosa. Baseia-se na compreensão e reconstrução de fenômenos já existentes e 

possui três componentes basilares: a unitarização, a categorização e o metatexto (MORAES; 

GALIAZZI, 2007). 

Resultados  

 Os dados já foram coletados e estão sendo analisados. Alguns resultados obtidos 

através da pesquisa documental aparecem no decorrer deste artigo. As entrevistas estão em 

processo de análise, sendo que no período de realização do VI EDEA, os resultados poderão 

ser apresentados de maneira consistente e organizada. 
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ACTORES SOCIALES Y POLÍTICAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS DEL URUGUAY 

 

 Gerardo Santana Neves1
 

 

Resumen 
En los últimos años la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en el Uruguay ha cobrado tal relevancia en 
la opinión pública que se ha transformado (junto con la “inseguridad”) en una cuestión política de principal 
importancia para el gobierno capitalino que concentra al 40 % de la población en el 0,29% del territorio 
nacional. También a nivel mundial, debido al exponencial crecimiento de la población y a las pautas  de 
consumo que impone la sociedad capitalista, sumado a un clima cultural que fomenta el “úselo y tírelo”, se ha 
ido agravando la cuestión del manejo responsable de lo que usamos para desechar. Ante esto los Estados, 
llevados por el mercado, han comenzado a legislar sobre esta cuestión para darse cuenta con el paso del tiempo 
que cualquier política que se pretenda eficaz tiene que tomar en cuenta a los actores sociales involucrados, más 
que a la pura tecnificación de los procesos que en ella se desarrollan. En el caso uruguayo se percibe que las 
cambiantes políticas estatales en cuanto a la gestión de residuos no han podido solucionar el problema social de 
la clasificación. Tampoco se ha podido hacer mediante la apelación a las estructuras tradicionales de los 
sindicatos y a la cooperativización, por lo que actualmente el “problema social de la clasificación” sigue siendo 
el Talón de Aquiles de todas las organizaciones sociales que luchan por un presente sin explotados ni 
explotadores. 
 

Palabras clave: Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Clasificadores. Estado. 
 

¿Qué son los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)? 

El concepto de residuo está definido de distintas formas. La O.C.D.E. (organización 

para la cooperación y el desarrollo de Europa) los define como: “aquellas materias generadas 

en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el 

contexto en que fueron producidas, debido tanto a la inexistencia de tecnología adecuada 

para su aprovechamiento, como a la inexistencia de mercado para los productos 

recuperados”. Los factores que han contribuido al incremento en la generación de residuos 

son fundamentalmente los siguientes: 

• crecimiento de la población mundial.  

• concentración de la población en núcleos urbanos 

• uso de envases para muchos productos 

• temprana obsolescencia para muchos artículos 

No todos los residuos producen el mismo daño en el medio ambiente 

 

                                                           
1 Docente egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA) del Uruguay. Estudiante del último semestre de la 
tecnicatura binacional en control ambiental. UTU-IFSul. E-mail: gsn231@hotmail.com 
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¿Por qué están en exceso? 

Entre las causas de la ausencia  de políticas integrales de gestión de residuos se 

encuentran los costos elevados de recolección, la falta de eficiencia en la gestión, los vacíos 

legales así como una escasa participación y conciencia ciudadana respecto de la importancia 

del tema (falta de educación ambiental). 

 

Los clasificadores: ¿Por qué clasificadores? 

El sector informal se encuentra constituido por los clasificadores y clasificadoras de 

residuos. También se los conoce popularmente en distintas zonas del Uruguay como 

hurgadores, carreros, recicladores, requecheros o cartoneros, pero clasificadores fue el 

término elegido por integrantes del sector en una consulta pública organizada por la 

intendencia municipal de Montevideo en 1991.  

 

¿Cuántos son? 

Los registro del MIDES de 2006, indican que 8729 personas declararon ser 

clasificadores (as) en el momento de inscripción al programa PANES (plan de atención 

Nacional a la Emergencia Social). Se estima que existen más de 15000 hogares de 

clasificadores en todo el país. 

 

Génesis de un nuevo actor social 

Uruguay se ha caracterizado en el contexto latinoamericano por ser una sociedad con 

niveles de equidad e integración social relativamente altos, situación que se ha mantenido 

pese a la crisis de la década pasada. La permanencia de la pobreza ha quedado vinculada cada 

vez con más fuerza a la existencia de problemas de empleo y de acceso a los recursos y a las 

oportunidades, problemas que afectan especialmente a algunos sectores de la población. 

En las últimas décadas se observa en el país una mayor generación de residuos.  

Este problema  multicausal es potenciado por la ineficiencia  en la gestión de los 

residuos y la falta de concientización de la población, con escasas políticas de separación en 

origen y valorización de los residuos. De esta forma se incluye ente los residuos descartados 

una significativa cantidad de material factible de ser recuperado y proveniente de recursos 

limitados. Los mencionados problemas asociados a la pobreza llevaron a la búsqueda de 

estrategias de supervivencia, encontrando, entre otras, una oportunidad laboral en la actividad 
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de valorización de residuos. Es así que se gesta y consolida la actividad informal de 

clasificación de residuos. 

Información social del sector 

Algunas características que comúnmente se manifiestan en estas personas y hogares 

son: 

Con frecuencia, los clasificadores informales viven en asentamientos cercanos a 

basurales urbanos, conviven con los residuos en el hogar y en el entorno, y, en un alto 

porcentaje, carecen de servicios públicos como agua potable y saneamiento. Por lo general se 

encuentran en situación de exclusión social que consta en la precariedad e informalidad 

laboral, en la existencia de trabajo infantil y en el bajo acceso a la educación formal, entre 

otros. 

Condiciones de trabajo 

Es una estrategia de supervivencia familiar, en la que intervienen  todos o varios de 

los integrantes del hogar en alguna de sus fases.  

Las condiciones de seguridad e higiene de los clasificadores son pésimas. Trabajan 

largas jornadas realizando permanentes esfuerzos físicos, y contacto con los residuos sin 

protección personal,  generando riesgos de todo tipo 

 Se destacan las altas tasa de informalidad.  

La exclusión territorial  se visualiza por la ubicación de esta población hacia la 

periferia de la ciudad, en  sentamientos irregulares en los márgenes de los arroyos y ríos, en 

zonas contaminadas, lo que suma factores de riesgo y vulnerabilidad a esta población  

La recolección informal ¿Cuánto porcentaje del total? 

Según el PDRS, el sector informal en Montevideo retira un  40% del total de RSU 

producido (aprox 700 ton/dia, año 2003) del total retirado un 57% es re-usado (reventa) o 

comercializado a depósitos, o es usado como alimentación de animales (especialmente 

cerdos) un 30% vuelve al sistema formal de recolección (puntos verdes, recolección especial 

en asentamientos, volquetas en asentamientos) mientras que el 13% restante son quemados 

o vertidos en cursos de agua (descarte).  

¿Dónde se hace? 

Entre los sitios empleados para la clasificación de residuos se destacan por 

importancia los ubicados dentro del predio del barrio o del hogar de los clasificadores, o 
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incluso dentro de una de sus habitaciones así como los vertederos clandestinos. Allí se realiza 

el trabajo de clasificación, separando los materiales factibles de ser aprovechados y 

descartando el resto. (Proyecto IPyMA, 2010). 

 

Características del sistema de recolección de residuos 

En la práctica, en el sector de RSU hay un sistema dual de gestión de residuos: 

coexiste la recolección no selectiva por el camino formal-institucional con la recolección 

selectiva en el sector informal. La recolección formal está a cargo de las intendencias 

departamentales, de acuerdo con la ley Nº 9151 de 1931. 

El negocio: una cuestión sistémica. ¿A dónde va a parar el material reciclado por las 

familias clasificadoras? 

A través de la red de intermediarios, los materiales se constituyen en la materia prima  

por excelencia de las industrias de reciclaje en el país. Esta cadena que articula la actividad 

informal con la formal beneficia a las industrias que obtienen por vía del trabajo precario de 

las familias clasificadoras materias a bajo costo. Las actividades de reciclaje en el país han 

respondido a demandas de empresas cuyo rubro es el reciclaje propiamente dicho, o empresas 

para las cuales el material a ser reciclado se trata de un insumo. 

¿Porque existen intermediarios? 

La venta de materiales recuperados se hace a intermediarios cuya existencia  es 

posible porque éstos tienen la capacidad de almacenamiento y comercialización de grandes 

volúmenes. Las actividades de reciclaje en el país han respondido a demandas de empresas 

cuyo rubro es el reciclaje propiamente dicho, o empresas para las cuales el material a ser 

reciclado se trata de un insumo. 

Impactos económicos 

Se identifican dos impactos económicos contrapuestos de la recolección informal para 

las intendencias: 

Por un lado, deben recolectar el descarte de la actividad informal, El costo de la 

recolección en estos sitios es superior al que resultaría  de recolectar los residuos directamente 

del circuito formal. 

Por otro lado, la fracción recolectada informalmente se constituye en una fracción que 

no es recolectada por el sistema formal, por lo que se  constituye en un impacto económico 

positivo para las intendencias. En este punto es imprescindible considerar que desde una 
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perspectiva integral este impacto económico positivo no puede considerarse un beneficio, 

dado el alto costo social y ambiental que tiene esta actividad. 

Impactos Sociales 

Alta presencia de trabajo infantil en clasificadores.  

Fuerte transferencia intergeneracional del oficio y una baja matriculación y 

permanencia en el sistema escolar de los niños de familias dedicadas a la clasificación de 

residuos. Por su parte, persiste la exclusión social en  la relación entre la población cuyos 

residuos son recolectados y la población clasificadora. 

Impactos ambientales 

Los impactos ambientales de la recolección informal de residuos corresponden a 

generación de extensos basurales endémicos cercanos a las viviendas de los clasificadores, 

donde se dan diferentes tipos de contaminación. Aunque son los propios clasificadores los 

más afectados en su salud y en su calidad de vida por dicha situación (PUC). Por otro lado, 

los clasificadores cumplen un rol ambiental muy importante al evitar que toda la basura sea 

llevada al sitio de disposición final, provocando una mayor vida útil del sitio. 

Aportes del documento: “Los procesos de organización de los clasificadores y sus vínculos 

con las políticas públicas” 

 la cadena económica de tratamiento de desechos,  

 las modalidades de las políticas públicas y 

 las dificultades en el proceso organizativo del sector.  

Interaccionan para producir la precariedad del trabajo de los clasificadores de residuos 

urbanos sólidos de Montevideo y condicionar sus prácticas organizativas. 

El debate acerca de la dialéctica exclusión-inclusión 

Las concepciones tradicionales de la exclusión que deseconomizan, deshistorizan y 

despolitizan los procesos de exclusión del conjunto de determinaciones y condicionamientos 

del que forman parte, responsabilizando y culpabilizando a las personas y colectivos de su 

condición en tanto que para esta concepción, no generaron hábitos de trabajo o se apartaron 

de la “cultura de trabajo”.  

Por el contrario: En el caso de los clasificadores  se producen procesos de inserción 

temprana, de vidas invadidas por el trabajo, incluidos precariamente en redes de producción, 

distribución y consumo. 
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Inclusión precaria 

Implica una ruptura con concepciones que se reducen a la dimensión económica y 

jerarquizan el carácter de “excluidos” de quienes se dedican a esta actividad. Se entiende a la 

precariedad como una situación que hace a la incertidumbre respecto al acceso y producción 

sostenida de aquellos aspectos que condicionan la vida de un sujeto con sus componentes 

materiales y simbólicos. La precariedad tiene una dimensión objetiva y una dimensión 

subjetiva que remiten a una “combinación de sentirse precario y estar en la precariedad” 

(Piñeiro, 2008:52). La “inclusión precaria” remite a la ubicación de esta actividad, que adopta 

formas diversas, pero siempre incluidos en condiciones de subordinación a los modos 

dominantes de producción. Es un trabajo que participa de diferentes fases del sistema de 

gestión y valorización de los residuos, aportando esfuerzo personal y familiar, pero sin 

participar del mismo modo en los beneficios generados en dicho circuito. 

Los clasificadores como productores 

Son doblemente generadores de valor: 

1) modifican  los residuos generando insumos que se reincorporan a los procesos 

industriales, y por otro lado, 

2) son productores de bienes ambientales porque su tarea atenúa los efectos de los 

residuos sobre el medio ambiente. (menos observable a nivel social, pero con efecto más 

duradero desde el punto de vista de un desarrollo sustentable) 

La cadena de reciclaje 

Constituye una actividad económica de gran importancia en la economía uruguaya 

desde el punto de vista del valor que genera como de la cantidad de trabajadores que ocupa. 

Esta cadena se caracteriza por la ilegalidad «sólo se formaliza en el nivel de la recolección 

(IM) y en el del reciclaje, a través de las grandes empresas.”  (Fry y Sanguinetti, 2012). 

Relaciones de explotación encubiertas 

Esta informalidad es lo que permite mantener la injusticia que encierra este negocio, 

ya que los clasificadores constituyen un agente central en el proceso de tratamiento de los 

desechos, son un pre-requisito para la industria, pero como contrapartida obtienen escasos 

ingresos y trabajan en condiciones de precariedad extrema, mientras que las empresas del 

reciclaje obtienen importantes márgenes de rentabilidad. Esto contrasta con el hecho de que el 
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valor generado por la rama del reciclaje proviene en buena medida del esfuerzo productivo 

realizado por los clasificadores. 

¿Y el Estado? 

Existe una cooperación entre el trabajo que se realiza en la calle y la fábrica de 

reciclaje (Mota, 2002), la cual es regulada por el Estado tanto por acción como por omisión.  

El Estado regula el trabajo de los clasificadores en la medida en que institucionaliza la 

precariedad, contribuyendo de este modo a mantener la injusta distribución de valor que 

existe actualmente en la cadena de recuperación de desechos, favorable a las grandes 

industrias.  

Señales Políticas 

La situación de los clasificadores evidencia el carácter destructivo e incontrolable del 

metabolismo social del capital que no puede resolver los problemas que genera y debe apelar 

al Estado y la generación de políticas que atenúen estos efectos. 

Se ha producido una importante segmentación de políticas  entre gestión de residuos 

por un lado y políticas sociales por el otro. Esta dualización de las políticas tiene importantes 

consecuencias para las experiencias colectivas de clasificadores que se ven expuestos a 

oscilaciones y señales contradictorias para las organizaciones del sector. Las oscilaciones de 

las políticas públicas  se registran con una importante ambigüedad. Se van combinando 

actitudes de estímulo con fuertes represiones, avances hacia un nuevo sistema de gestión con 

base en la recolección selectiva y plantas de clasificación y de tratamiento que no se llegan a 

concretar,  predominando los “arreglos informales” en espacios acordados puntualmente con 

colectivos diversos. 

La era progresista 

Se destaca por la recuperación de los niveles de crecimiento económico y el 

establecimiento de una nueva institucionalidad  de atención a la “cuestión social”. Se destaca 

en este contexto la creación de políticas que impactaron en la configuración de organizaciones 

de gubernamentalidad en los barrios periféricos de la ciudad, orientadas por la ideología del 

“combate a la pobreza” (Zibechi,2011a).  

Se observa entonces un proceso de transformación de los “movimientos de los de 

abajo” hacia la creación de organizaciones institucionalizadas como parte de las políticas de 

desarrollo social, lo que impacta profundamente en el sector clasificador. 
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Las políticas sociales de estos gobiernos generando vínculos estrechos con 

determinadas organizaciones, estrategia que le permite al Estado generar interlocutores y 

facilitar su entrada a ciertos barrios. Las organizaciones se convierten, de esta forma, en las 

contrapartes que necesita el Estado para poder desarrollar sus objetivos. Toda otra forma que 

asuma la organización (Zibechi los llama “movimientos de abajo”) deberá ser neutralizada 

para que las políticas estatales cumplan con lo que tienen que hacer. De acuerdo con Zibechi 

(2011a), se trata de construir actores, por parte del Estado, que formen parte de una sociedad 

armónica, donde los conflictos deben resolverse en forma de consenso y en diálogo con el 

Estado devenido en figura central; ahora no como blanco de protesta sino como aliado 

estratégico para “resolver” la problemática. 

Las políticas públicas, parecen alinearse con el objetivo de regular las relaciones 

informales al tiempo que procuran favorecer los procesos de mercantilización plena a partir 

de residuos, aunque siguen postulando su apuesta a la organización y formalización del sector 

Agentes externos 

Desde el 2000 a la fecha se incorporaron en convenios socio-laborales y planes de 

gestión en las diferentes fases del proceso, generando experiencias colectivas y procesos de 

cooperativización que no siempre sintonizaban con el proceso de auto-organización del 

conjunto de los clasificadores. La presencia sindical en los diferentes espacios donde se 

desarrolló la labor de los clasificadores, por momentos es de excesivo formalismo y la 

reproducción de determinadas prácticas burocráticas. Se produce también un importante 

debate acerca del papel de los asesores, mucho de los cuales pasaron a desempeñarse en 

programas y organismos gubernamentales. 

De la ONG al gobierno 

Se pueden entender, así, las propuestas asociativas como ejercicios de 

gubernamentalidad. En este sentido siguiendo los análisis que para el caso argentino proponen 

Carenzo y Fernández (2011): “un dato saliente de nuestro trabajo de campo ha sido el 

frecuente tránsito de personas que pasaban del ámbito de las ONG al gubernamental, y 

viceversa. Lejos de definir campos autónomos, estas prácticas pueden responder a una misma 

lógica que evidencia el ejercicio compartido de un <arte de gobierno> cuyo principal 

dispositivo consistió, en la formalización de las cooperativas como requisito para la obtención 

de recursos financieros y apoyo político” 
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La cooperativización 

Desde el comienzo, la organización cooperativa es resistida y aparece más como 

exigencia externa que por determinación propia de los directamente afectados. El proceso de 

formación de la cooperativa no significó automáticamente el cambio en las relaciones sociales 

que caracterizan esta actividad. No se trata de un proceso lineal de sustitución de una forma 

por otra. Desde la perspectiva de la trayectoria organizativa resultan claros los limites 

estructurales que tiene el apelo a la cooperativización como propuesta hacia el sector, cuando 

no se cuenta con una estrategia global con recursos adecuados, inversiones públicas efectivas 

y regulación en circuitos de valorización estables. 

La formalización no se establece por decreto ya que no constituye necesariamente el 

horizonte de preocupaciones del colectivo de clasificadores que la enuncia. 

Ilusiones de la inclusión 

Una de las ilusiones de la inclusión se puede resumir entonces como la búsqueda de 

solución de la problemática a través de la cooperativización. El reconocimiento público una 

vez que se produce genera también un determinado abordaje de la problemática, normalizador 

y moralizante. Pero la problemática se caracteriza por desbordar las soluciones en tanto 

interpela al conjunto de la sociedad acerca de qué desarrollo estamos generando y cuál es su 

sentido. El esfuerzo es comprender la profunda interpelación que estas prácticas implican para 

la acción colectiva y sus formas tradicionales expresadas por los sindicatos. 

Otra de las ilusiones de la inclusión se refiere al modo en que tratan la “cuestión”, 

reducida a soluciones técnicas sin considerar los aspectos sociales, ambientales y productivos 

en su relación y sin vincularlos al debate mayor acerca de los modelos de desarrollo. Lo social 

se asume como residual y prima la visión que autonomiza las lógicas formales e informales 

que se potencias para determinar el modo de inclusión actual. 

 

Conclusión personal 

Más allá de las soluciones que se han intentado aplicar al problema social de la gestión 

de los RSU se puede percibir, a través de las diferentes políticas estatales, sindicales o 

cooperativistas, que no existen respuestas cabales  que involucren un tratamiento integral del 

tema. En esto algunas costumbres sociales de la población del Uruguay surgen como una 

dificultad a tener en cuenta, ya que existe una tendencia generalizada a la no participación, 

que en muchos aspectos dificulta la realización de las innovaciones que ampliamente 

aplicadas  posibilitarían la superación de la mayoría de las situaciones negativas asociadas a la 

321

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



clasificación de los residuos. Otro motivo que dificulta la implementación de soluciones 

sociales al problema de la clasificación es  la ausencia total de educación ambiental en la 

enseñanza formal más allá de la iniciativa individual de los docentes. Este hecho repercute 

negativamente en la resolución  del problema de la clasificación y en todos los demás 

problemas que impliquen cuestiones medioambientales. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DO 

AMBIENTE 

 

Vera Maria Hoffmann1  

Resumo 
Este artigo originou-se a partir do Projeto de Ação desenvolvido com alunos da EJA da E.M.E.F. Maria Edila, 
localizada na periferia da cidade de São Leopoldo – RS, durante o segundo semestre de 2011. O mesmo foi 
objeto de estudo para o TCC da Especialização em Educação Ambiental – FURG, sob orientação das professoras 
Mestre Maria Cristina Carvalho Juliano (FURG) e Mestre Josélia Maria Lorence Fraga (Polo SAP), tendo sido 
concluído em agosto de 2012. O Projeto buscou sensibilizar a comunidade para os problemas ambientais que a 
acometiam e, os sérios riscos que isso representava, em especial a grande quantidade de resíduos sólidos jogados 
pelas ruas da Vila Progresso e Vila dos Tocos. O mesmo teve como suporte a leitura,  através de encontros 
semanais, na Biblioteca Escolar, onde aconteceram “rodas de leitura”; reuniões com a comunidade local e 
instituições, levantando os problemas ambientais que ali existiam, promovendo a educação ambiental através do 
diálogo, da reflexão e da visão crítica, buscando valorizar e intervir na transformação do meio. O leitor 
encontrará aqui, pressupostos teóricos que fundamentaram o estudo, bem como, o diálogo estabelecido entre 
leitura, literatura e a Educação Ambiental, sabendo-se que, este intercâmbio privilegia não só as questões 
socioambientais, mas também as angústias que permeiam o imaginário humano.  
 

Palavras-chave: Comunidade Escolar. Resíduos Sólidos. Leitura. 

 

Introdução 

Este artigo apresenta um projeto de ação desenvolvido durante o curso de 

Especialização em Educação Ambiental pelo PPGEA da Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG, através do Polo SAP, durante o segundo semestre de 2011, na E.M.E.F. Maria Edila 

da Silva Schmidt. Com uma proposta de educação ambiental para comunidades em situação 

de vulnerabilidade social, o mesmo objetivou sensibilizar os alunos da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) e a comunidade escolar para os problemas ambientais, em especial a grande 

quantidade de resíduos sólidos existentes jogados pelas ruas da Vila Progresso e Vila dos 

Tocos, na periferia de São Leopoldo – RS – Brasil. Sendo objeto de estudo para o Trabalho de 

Conclusão de Curso, acima referido, finalizado em agosto de 2012. Em 2013 foi publicado em 

forma de livro impresso, sob título “Biblioteca escolar como agente de transformação do 

ambiente” ISBN:978-3-639-89598-8 por NEA – Novas Edições Acadêmicas – Saarbrücken, 

Niemcy/Alemanha. No início deste ano, o projeto foi apresentado no 9º Congresso 

Internacional de Educação Superior, Universidad 2014, que ocorreu de 10 a 14 de fevereiro, 

no Palácio das Convenções, em Havana/Cuba. 

1 Graduada em Pedagogia – Licenciatura Plena Formação de Professores Anos Iniciais – Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos – UNISINOS; Especialização em Educação Ambiental – Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG; Professora das Redes Municipais de Ensino das cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo – 
RS/Brasil. E-mail: vera_mh@yahoo.com.br  
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 A escolha deste tema deve-se ao fato da certeza que tenho de que a leitura amplia 

horizontes, permite ao leitor ver e ler o mundo com outros olhos e, com esse “novo olhar”, 

sensibilizado, transformá-lo. À luz de Freire podemos ver que “A leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” (1983). 

Refletindo sobre este pensamento do Mestre pode-se compreender facilmente que a leitura 

amplia horizontes, levando os sujeitos à leitura e releitura de seu mundo, a sua inserção no 

mesmo de forma a intervir e transformar o ambiente. Neste sentido retorno a Freire ao 

assinalar:  
“Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma ‘chaga’, nem é uma ‘erva 
daninha’ a ser erradicada, Nem tampouco uma enfermidade, mas uma das 
expressões concretas de uma realidade social injusta, ninguém é analfabeto por 
eleição, mas como consequência das condições objetivas em que se encontra. Em 
certas circunstâncias, “o analfabeto é o homem que não necessita ler, em outras, é 
aquele ou aquela a quem foi negado o direito de ler” (1981, p. 15).  

Em Solé, podemos ver que “A leitura é um processo de interação entre leitor e texto, 

configurando-se um meio de aquisição do que se passa ao redor do homem; portanto, tem 

dimensão social e cultural; provoca, enriquece e encaminha a reflexão.” (1998, p. 21). 

Somente uma comunidade sensibilizada com os problemas ambientais que a atingem 

e, com o sentimento de pertença fortalecido, pode intervir de fato para transformar a 

realidade. A Escola está inserida na comunidade acima citada, faz parte dela. A maioria dos 

estudantes é proveniente de famílias em situação de risco social. Alguns desenvolvem 

atividades como catadores, flanelinhas e engraxates. A adolescência é muito precoce e a 

sexualidade aflorada, pois a exploração sexual infanto-juvenil está na comunidade como meio 

de sobrevivência. Percebe-se que a Escola ainda é uma referência para a maioria das famílias. 

Diante de tal realidade percebia a necessidade de resgatar os sujeitos para a leitura. Envolvê-

los nesse processo, criando um elo entre o desejo de ler, de descobrir o mundo encantado que 

habita as prateleiras da biblioteca e a compreensão da leitura como prática social. A 

possibilidade que se abria vinha acompanhada de reflexões sobre a prática de leitura que 

promovemos na escola. Sabemos que a leitura acorda no sujeito saberes inusitados enquanto 

redimensiona suas percepções. Redimensionar o humano – eis o projeto de leitura com o 

objetivo de sensibilizar para as questões ambientais tão sérias que envolvem a comunidade.  A 

Biblioteca assume seu papel de centro cultural como fator fundamental para o 

aperfeiçoamento e a intensificação da forma de ler o texto em relação ao contexto.  

O Trabalho foi desenvolvido com os alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos, 

envolvendo trinta e cinco alunos, com idades que variavam entre quinze e sessenta e cinco 

anos, concentrando-se nas Etapas IV e V (anos finais do ensino fundamental) os alunos mais 
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jovens. Através de encontros semanais, na biblioteca da escola, aconteceram “rodas de 

leitura”; reuniões com alunos, professores, agentes comunitários, comunidade local e 

instituições, onde foram levantados os problemas ambientais existentes na comunidade, 

realizando a educação ambiental através do diálogo, da reflexão e da visão crítica, buscando 

valorizar e intervir na transformação do meio em que vivem. Além das reuniões semanais foi 

disponibilizada a “SACOLA AMBULANTE”, sacola esta, contendo livros de literatura 

infantil; infanto-juvenil; contos; lendas e poesias voltadas ao meio ambiente; material 

informativo sobre as questões ambientais; jornais e revistas, entre outros, ou seja, leitura para 

toda a família. Dessa forma, a leitura ultrapassou os muros da escola, estimulando esse hábito 

não só nos educandos, mas na comunidade local, criando interesses de leitura permanente, 

construindo e reconstruindo aprendizagens significativas. Através das histórias, traçamos 

paralelos entre a ficção e a realidade, analisando e refletindo sobre fatos ocorridos nessas. O 

diálogo, sempre promovido nesses momentos, buscou interpretar e refletir sobre as falas, 

durante e após a realização das atividades, deixando transparecer uma memória viva na qual o 

sentido das coisas é reconstruído.  

 O encontro entre o ato de ler, pertencer e cuidar!  

Um dos primeiros desafios para execução do projeto de ação foi desenvolvê-lo com a 

pouca carga horária disponível na Escola em razão da necessidade de substituir professores 

em Licença Saúde. Foi este o primeiro obstáculo que me fez parar, refletir sobre o que havia 

projetado e buscar novas alternativas; um novo cronograma foi construído e a parceria de 

outros professores foi fundamental. No primeiro encontro com os alunos, propus ao grupo, 

uma roda de conversa para que falássemos sobre o lugar onde estávamos e o que percebiam 

de errado que pudesse estar acontecendo. A partir disso, várias situações surgiram: o óleo de 

cozinha usado jogado no solo, a grande quantidade de resíduos sólidos espalhados pelo bairro 

e, o corte de três árvores, realizado pela Secretaria do Meio Ambiente, na calçada em frente à 

Escola. Árvores essas, plantadas pelos moradores há aproximadamente 30 anos. Ficou claro 

que todos têm consciência do que é prejudicial ao meio, entretanto falta sensibilização ou 

talvez, o sentimento de pertença. Ana, aluna da etapa V, sugeriu que fizéssemos na escola um 

ponto de coleta de óleo usado, para que pudesse ser utilizado na produção de sabão. 

Dialogando com o grupo questionei quanto ao por que realizarmos tal atividade, ao que vários 

responderam ser importante essa ação por diminuir a poluição do solo, reaproveitando algo 

que iria contaminá-lo. Nesse sentido Brandão (2005) nos diz:   “... Sabemos hoje que quando 

temos pela frente o desafio de nos unirmos para pensar e praticar alguma ação social em favor 
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dos direitos humanos, da qualidade de vida e da integridade do meio ambiente, o que cada 

pessoa e cada grupo de pessoas aporta tem o seu valor.” Percebemos que, mesmo que as ações 

pensadas para uma prática que busque a transformação do meio pareçam “pequenas”, quando 

nos unimos na busca de soluções para os problemas apontados e, o fazemos de forma crítica e 

solidária, através do diálogo, o que cada um traz e faz e de grande valia. 

A cada semana, um novo encontro acontecia, onde a leitura e a oralidade estavam em 

pauta: Sarau de Poesias; Sessão Pipoca, com o filme, “Narradores de Javé”, momento em que 

traçamos paralelo entre a realidade fílmica e a realidade da comunidade na qual estávamos 

inseridos. Hora do Conto com histórias envolvendo questões ambientais, foi mais uma das 

atividades desenvolvidas e, uma das histórias que mais reflexão possibilitou foi “A Árvore” 

de Bartolomeu Campos Queirós. Após a leitura da história, dialogamos sobre os conceitos de 

Meio Ambiente que foram apresentados, sendo que estes se tornaram ponto de partida para 

que alguns refletissem, emitissem ideias e reconstruíssem suas próprias “verdades”, 

enriquecendo os saberes. Cumpre assinalar, que de acordo com Freire: 

O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de 
conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o 
conhecimento estaticamente, como se fosse fixo do professor, o diálogo requer uma 
aproximação dinâmica na direção do objeto. (1986, p. 125). 

Aconteceu ainda, durante o projeto, palestra com Sr. Jorge Elias (Figura 1), da 

SEMMEDES, sobre Economia Solidária. Oficina de sabão ecológico, com integrantes da 

ONG Mundo Mais Limpo (Figura 2), oficina da qual os alunos participaram com muito 

interesse, buscando informações sobre a organização de uma cooperativa; o sabão produzido 

foi vendido e o valor arrecadado, cinquenta e cinco reais, foi destinado à confraternização de 

final de ano. Todos os presentes concluíram ser esse um produto de fácil e rápida produção; 

de qualidade muito boa, segundo todas as pessoas que já o consumiram; de boa aceitação e 

com baixo custo. 

Outra atividade que permitiu uma boa reflexão foi a oficina de bonecos de sucata, que 

chamamos de “Zé Tampinha”, por ser utilizada uma grande quantidade de tampas de garrafa 

pet, na confecção, em média, trinta tampas por brinquedo. Os mesmos foram doados às 

turmas de Educação Infantil. Durante a oficina, muito conversamos e, na fala das alunas foi 

possível perceber a preocupação e, talvez, espanto, pela quantidade de resíduos que 

produzimos a cada dia e, a necessidade de diminuir o consumo desenfreado, ao qual a maioria 

das pessoas se submete, diante de um modelo econômico onde o consumismo é fomentado 

pelos meios de comunicação. Alira trouxe um exemplo que levou a todas nós refletirmos, 

quando relembrou sua infância, tempo em que refrigerante era consumido somente em dias de 
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festas e, às vezes aos domingos; hoje, raras pessoas passam um único dia sem ingerir esse tipo 

de bebida.  

Entre essas atividades circulou a Sacola Ambulante, ou seja, uma sacola literária que 

era retirada pelos estudantes na Biblioteca e levada para casa, onde a leitura era compartilhada 

com familiares e vizinhos (Figura 3). A mesma  foi oferecida a todos os alunos da EJA, 

entretanto, durante o Projeto apenas nove alunos fizeram retiradas, sendo que desses, cinco 

retiraram semanalmente, trocando a Sacola por outra com material diversificado. Após a 

conclusão do projeto, a “Sacola” continuou circulando, cumprindo seu papel de levar a leitura 

além dos muros da escola; uma ação que gerou reflexão, que pude perceber através das 

colocações de alguns alunos que a retiraram, e que, ao devolvê-las teciam comentários acerca 

do que leram e, a maioria dos alunos, continuou procurando a Biblioteca para retirar livros.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Palestra com Sr. Jorge Elias, da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Leopoldo/RS, 

sobre Economia Solidária. 
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Figura 2: Oficina de sabão ecológico com Graziele Gonçalves e Aline Santos Vieira da ONG Mundo Mais 

Limpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: À esquerda, exemplo de material disponibilizado na Sacola Ambulante e, à direita, Sacola 

chegando à Comunidade, através de uma aluna. 

 
Todas as atividades foram permeadas pelo diálogo e a reflexão crítica, resultando em 

ações que tiveram resultado positivo. Uma delas foi a campanha de coleta de óleo de cozinha 

usado e material de sucata, sendo esses utilizados na produção de sabão ecológico e dos 

bonecos de sucata.  

Considerações finais 

Entendo que é dever da Escola promover à leitura, adotando práticas de fomento a 

mesma, para que essa possa, realmente, ser instrumento de libertação, promovendo a 

formação de cidadãos críticos e participativos. A Biblioteca Escolar torna-se então, agente de 

transformação e um espaço potencial para modificar o meio a partir da prática de leitura que 

possibilita. 

No decorrer do projeto, o número de participantes oscilou bastante. O maior público 

reunido foi de trinta e cinco pessoas. A média de participantes ficou em quinze alunos. As 

ações desenvolvidas, embora atingissem um público pequeno, até por ser característica da 
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EJA o grande número de faltas e a evasão escolar, considero que foram relevantes e eficazes, 

considerando o interesse demonstrado por vários alunos quanto à realização de projetos de 

educação ambiental, após a conclusão do Projeto. Eis a esse respeito o que assinala Loureiro 

(2005) ”Numa perspectiva crítica, o principal indicador de sucesso de uma ação educativa 

ambiental está não no alcançar metas previamente definidas, mas em se estabelecer um 

processo de aprendizagem que seja participativo, emancipatório e transformador”.  

 Quero destacar o quanto percebo ter esse projeto possibilitado à mudança de postura 

de alguns dos atores envolvidos, em relação à leitura, à Biblioteca e às questões ambientais 

que envolvem a comunidade. Compreendo, dessa maneira, que a Literatura através da 

sensibilidade, da paixão e do sonho contido na sua produção poderá possibilitar um (re) 

encontro entre o eu, o outro e a natureza que nos completa e irmana. Ou seja, através da 

Literatura pode-se percorrer e fertilizar esse campo de tensão no qual estamos inseridos, 

criando e recriando teses e antíteses e, assim, instigando outras possibilidades de diálogo para 

com a Educação Ambiental.   

Diferente do que possa parecer, os problemas ambientais na escola e na comunidade 

continuam, são muitos. Todavia, pequenas ações continuam brotando, aqui e acolá. Acredito 

que, somando pequenas ações, de forma isolada ou coletiva, poderemos um dia mudar o 

mundo, pois, como observa Mead (2002, p.17): “Nunca duvide que um pequeno grupo de 

cidadãos preocupados e comprometidos possa mudar o mundo; de fato é só isso que o tem 

mudado.” 
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CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DE UM 

NOVO PARADIGMA SOBRE A FAUNA SILVESTRE: REFLEXÕES INICIAIS 

 

 

Greici Maia Behling1 
Vanessa Hernandez Caporlingua2 

 

Resumo 
Este trabalho é constituído pelas reflexões iniciais de um projeto de doutoramento do Programa de Pós-
Graduação em Educação Ambiental, apontando aspectos iniciais. Surgiu de uma inquietação da pesquisadora, 
relacionada à experiência profissional como bióloga na reabilitação de animais silvestres atendidos no Núcleo de 
Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Pelotas 
(NURFS/CETAS-UFPEL), que há mais de dez anos atua na recuperação de animais vítimas de maus tratos, 
tráfico, cativeiro ilegal, órfãos e outros, bem como em ações de EA com o objetivo de reduzir ou inibir a prática 
de criação de espécies silvestres, especialmente em cativeiro ilegal. A EA é um processo educativo que busca, 
além de compreender ou transformar conhecimentos, superar a visão fragmentada da realidade através da 
construção e reconstrução do conhecimento sobre ela, num processo de ação e reflexão, de modo dialógico. Para 
enfrentamento da problemática do comércio e cativeiro ilegal de fauna silvestre, é necessária uma articulação de 
várias estratégias de intervenção ambiental, baseadas em conceitos éticos, de identidade cultural, participação e 
interdisciplinaridade. 
 

Palavras-chave: Animais Silvestres. Educação Ambiental. Proteção à fauna. 
 

Contextualização: fauna silvestre, legislação e educação ambiental 

Este trabalho é constituído pelas reflexões iniciais de um projeto de doutoramento do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, apontando os aspectos fundamentais da 

pesquisa. Surgiu de uma inquietação da pesquisadora, relacionada à experiência profissional 

como bióloga na reabilitação de animais silvestres atendidos no Núcleo de Reabilitação da 

Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de 

Pelotas (NURFS/CETAS-UFPEL), que há mais de dez anos atua na recuperação de animais 

vítimas de maus tratos, tráfico, cativeiro ilegal, órfãos e outros, bem como em ações de EA 

com o objetivo de reduzir ou inibir a prática de criação de espécies silvestres, especialmente 

em cativeiro ilegal. 

Em Pelotas, o Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de 

Animais Silvestres da Universidade Federal de Pelotas (NURFS/CETAS/UFPEL) atua 

recebendo, reabilitando e destinando animais silvestres da Região Sul do Rio Grande do Sul, 

provenientes de apreensões, atropelamentos, maus-tratos e outros, bem como realizando 
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2 Doutora em Educação Ambiental; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; vanessac@vetorial.net. 
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diversas atividades educativas com a comunidade, buscando agir não só no final da cadeia 

ilícita, mas principalmente no início, antes dos animais serem retirados da natureza. 

A Educação Ambiental é parte fundamental das atividades do 

NURFS/CETAS/UFPEL, atuando junto à população através de escolas, eventos, oficinas e 

outras diversas atividades, permitindo-se alcançar todas as faixas etárias e situações 

socioeconômicas, pois a problemática permeia a sociedade como um todo. Apesar de difícil e 

demorada por gerar um resultado em longo prazo, a educação e sensibilização da população 

através de ações de EA é reconhecidamente um elemento essencial no processo de lidar com 

os problemas ambientais, incluindo o tráfico de animais silvestres, pois educar os indivíduos 

envolvidos na rede do tráfico de animais silvestres é contribuir para a compreensão da sua 

relação com o ambiente em que estão inseridos, de modo a desenvolver uma consciência 

crítica com relação à problemática e de atitudes que reflitam positivamente nas suas relações 

com os animais silvestres (SOUZA, 2008). 

Os animais silvestres são aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e 

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham sua vida ou parte dela ocorrendo 

naturalmente dentro dos limites do território brasileiro e suas águas jurisdicionais. Já os 

animais exóticos são aqueles cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro, 

incluindo aquelas introduzidas pelo homem (BRASIL, 1998). 

O Brasil, com sua extensão territorial, é o país com uma das maiores riquezas de 

biodiversidade do mundo, incluindo grande riqueza de fauna e sendo, por isso, cenário de 

inúmeras práticas criminosas ambientais. Dentre essas práticas, encontramos inserida a 

problemática dos animais silvestres, abrangendo a caça, maus tratos, tráfico e cativeiro ilegal, 

dentre outros (DESTRO, 2012). O acompanhamento das atividades dos traficantes de animais 

silvestres, no Brasil, revela que esse tipo de atividade ilegal ocupa, em volume de recursos 

financeiros, a terceira colocação entre os principais mercados ilegais, perdendo apenas para o 

de armas e o de drogas (RENCTAS, 2001) e movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano 

(WWF, 2012). 

O Brasil participa com cerca de 5% a 15% do total mundial, sendo a maioria dos 

animais silvestres comercializados ilegalmente provenientes das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, sendo escoada para as regiões Sul e Sudeste, pelas rodovias federais. No 

transporte, muitos animais sofrem maus tratos, sendo cegados, mutilados e embriagados para 

parecer mais mansos e não fazer barulho, causando uma mortalidade de 90% devido às 

péssimas condições de manejo (RENCTAS, 2001). Por isso, nosso país situa-se entre os 

países que mais contribuem com o comércio e exportação de espécies da fauna silvestre de 
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forma ilegal. A sua condição no cenário da economia mundial, somado à riqueza de sua 

biodiversidade, à predominante ineficiência na fiscalização dos órgãos governamentais de 

controle e, principalmente, às condições de vida precárias da maioria da população, 

colaboram para reforçar esta situação, bem como o contexto cultural que aumenta 

permanentemente a demanda de espécies silvestres para serem criadas como animais de 

estimação (LACAVA, 2000). 

Inibir ou coibir a prática no Brasil e no mundo é uma tarefa difícil devido a vários 

fatores, seja a falta de interesse político e econômico, ou a questão cultural, pois a conduta de 

se retirar espécies animais de seus habitats naturais e comercializá-las como objetos ou coisas 

de valor econômico é legitimada pela falta de conscientização de diversas culturas humanas, 

principalmente em países pouco desenvolvidos, em que faz parte da tradição local, praticar a 

venda e a comercialização de animais silvestre em feiras, ruas e diversos tipos de comércio 

ilegal (MASSANE, PADILHA, 2008). 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, apresenta 

três diretrizes para a tutela da fauna: a inibição de práticas que coloquem em risco a sua 

função ecológica; das práticas que coloquem em risco a extinção da espécie e das práticas que 

submetam os animais à crueldade. 

Na esfera infraconstitucional, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) 

regulamenta a norma constitucional dispondo sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, tipificando nos artigos 29 a 37 os crimes 

contra a fauna (BRASIL, 1998) 

No que diz respeito à guarda doméstica, recentemente foi aprovada pelo CONAMA a 

Resolução nº 457/2013, que dispõe sobre o depósito e a guarda provisórios de animais 

silvestres apreendidos ou resgatados pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente, como também oriundos de entrega espontânea (CONAMA, 2013). 

Essa resolução, segundo o CONAMA, foi discutida durante três anos pelo colegiado, e 

estabelece que os animais apreendidos que não puderem ser reintroduzidos na natureza de 

imediato, nem encaminhados aos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), 

tampouco haja guardadores provisórios cadastrados disponíveis para recebê-los, permaneçam 

com os infratores até terem condições de serem removidos. 

De acordo com a ABRAVAS (Associação Brasileira de Veterinários de Animais 

Selvagens) e com a RENCTAS (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais 

Silvestres), essa resolução pode favorecer o tráfico de animais silvestres e a sua manutenção 

irregular em cativeiro, e contraria o fato de que a missão de todos os órgãos ambientais e 
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associações que lidam diretamente com a fauna é a de combater este tipo de comércio ilegal, 

que em muitos casos levam a maus tratos. Segundo o órgão, os mecanismos de controle 

dispostos nesta Resolução são inexequíveis, o que torna seu efeito para proteção da fauna 

silvestre totalmente nulo (ABRAVAS, 2013, GIOVANINI, 2013). 

Deste modo, é necessário não somente fazer cumprir a lei ou revogar as falhas que 

possam favorecer a degradação da fauna. Há uma demanda da inserção da EA, de modo a 

minimizar as práticas danosas ao meio ambiente, e considera-se sua relevância como 

mediadora desse caminho, como instrumento de sensibilização dos indivíduos para a 

problemática, promovendo uma reflexão crítica e buscando a pró-atividade na preservação 

dos animais pertencentes à fauna silvestre brasileira, na busca de uma mudança no paradigma 

constituído pela sociedade moderna. 

Vários aspectos precisam ser levados em consideração no contexto dessa 

problemática. O primeiro é a questão dos valores de custo efetivo dos animais sob guarda do 

Estado, que devem ser acrescidos de todos os gastos diretos e indiretos até a destinação final 

do animal, uma vez que as multas aplicadas não representam os valores reais com os custos 

sociais, ambientais e administrativos da atividade. 

Aliado a isso, a problemática é agravada pela carência de locais adequados para 

destinar animais apreendidos, pois a maioria dos Centros depende de verba pública para seu 

funcionamento, incluindo aí despesas com pessoal, recintos, medicamentos, transporte e 

alimentação dos animais, e estão com sua lotação saturada. Além desse aspecto, está a falta de 

contingente para fiscalização e o déficit de veículos e equipamentos, que só pioram o quadro. 

É possível citar ainda os entraves na legislação, a falta de treinamento adequado dos 

envolvidos, falta de apoio (político) e pouca integração entre os órgãos ambientais como 

determinantes para a situação. Acrescenta-se, ainda, a pouca difusão de programas de EA 

eficientes para chamar a atenção e sensibilizar a população sobre a temática de uma forma 

crítica. 

Por conseguinte, faz-se necessário buscar a efetivação da legislação referente ao tema 

para coibir ou inibir a continuação ou o crescimento da manutenção de animais pertencentes à 

fauna silvestre brasileira em cativeiro ilegal, bem como do tráfico de animais silvestres e 

reforçar a preocupação com a autorização da permanência desses animais com os infratores, a 

chamada guarda doméstica.  

Acredita-se que a proteção da fauna perpassa, necessariamente, por uma mudança de 

paradigma no cenário brasileiro, especialmente na questão educacional e cultural da 
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população, bem como no tratamento jurídico, já que este é um tema tão relevante na 

preservação da biodiversidade brasileira. 

Além disso, a proposta apresenta extrema relevância como contribuição para a área da 

EA, uma vez que são poucos os trabalhos direcionados para esta finalidade, e os trabalhos 

existentes, embora relacionem o tema à legislação, não englobam uma reflexão crítica sobre 

essa preocupante questão do tráfico de animais silvestres e cativeiro ilegal e o papel da EA. 

Assim, objetiva-se analisar a proteção jurídica da fauna silvestre e destacar as razões 

pelas quais não se dá a sua efetivação, especialmente voltada à questão do cativeiro ilegal e do 

tráfico de animais silvestres, e verificar se a punição atualmente aplicada contribui na 

diminuição desta prática pela população, pelo viés da EA crítica. Além disso, pretende-se 

compreender as razões pelas quais os indivíduos permanecem no paradigma cultural de 

manutenção de animais silvestres cativos, e como destacar o papel da EA na mudança de 

paradigma cultural de manter animais silvestres em cativeiro. 
 

A proteção jurídica da fauna 

A proteção jurídica da fauna é um fato recente na história do Direito Ambiental 

brasileiro. A primeira medida efetiva de proteção à fauna foi o Decreto nº 24.645, de 10 de 

julho de 1934, seguido pelo Código de Caça de 1953 (PADRONE, 2004) e pela Lei de 

Proteção à fauna, criada no ano de 1967, declarando que todos os animais da fauna silvestre 

nacional e seus produtos são de propriedade do Estado e não podem ser caçados, capturados, 

comercializados ou mantidos sob a posse de particulares (BRASIL, 1967). A Constituição de 

1988 veio reforçar a proteção ao meio ambiente e dez anos depois, em 1998, foi decretada a 

Lei dos Crimes Ambientais, que torna os crimes contra a fauna passíveis de fiança e também 

inclui, ao invés de penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito (BRASIL, 

1988; 1998).  

No entanto, antes da legislação, muitas famílias já baseavam sua subsistência nesse 

comércio e, por não possuírem alternativas de geração de renda, acabaram na marginalidade. 

Como consequência surgiu um comércio clandestino (PADRONE, 2004), intitulado de tráfico 

de animais silvestres, que se define pela retirada de espécimes da natureza para serem 

vendidas no mercado interno brasileiro ou para o exterior (DESTRO et al, 2012). 

A retirada dos animais é facilitada pelo quadro econômico pouco favorável encontrado 

no Brasil, já que nas áreas de captura existe pouca atividade econômica produtiva, e as 

pessoas não encontram alternativa de renda ou informações sobre a questão. Ainda hoje 

muitas pessoas no Brasil vivem desse comércio ilegal, sendo que a maior parte pratica esse 
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tipo de tráfico por questões de sobrevivência. A camada social pouco privilegiada é a que 

captura os animais direto de seus ninhos para a venda (LACAVA, 2000). Os agentes 

envolvidos no comércio ilegal de animais silvestres estão divididos da seguinte forma: 

apanhadores (caboclos, índios, lavradores e ribeirinhos); distribuidores (barqueiros, pilotos de 

pequenos aviões, caminhoneiros e motoristas de ônibus); comerciantes (feirantes, donos de 

pet shops, criadores ilegais e avicultores) e consumidores (zoológicos, criadores, circos, 

aquários, laboratórios, turistas e população brasileira) (RENCTAS 2001). 

Uma dificuldade é a completa inexistência de dados anteriores para a comparação da 

evolução dessa atividade, além de dados desatualizados. Há lacunas sobre a real dimensão do 

tráfico no Brasil e há necessidade de se padronizar uma metodologia de registro das 

apreensões realizadas em território nacional (LACAVA, 2000). Por ser uma atividade ilegal, 

não existem números oficiais, apenas estimativas baseadas na movimentação (importação e 

exportação de animais) do comércio registrado nos países (REDFORD, 1992). 

O tráfico de animais silvestres está conectado, por um lado, a problemas culturais, de 

educação, exclusão social, falta de opções econômicas, desejo de lucro fácil e rápido e, por 

outro, pela demanda crescente de criação de espécies silvestres, devido ao status e satisfação 

pessoal. Os principais motivos que geram o tráfico de animais silvestres se diferenciam um do 

outro por características da espécie de animal e o destino final deste nos mercados nacionais e 

internacionais, seja para colecionadores e zoológicos, fins científicos, subprodutos ou pet 

shops (RENCTAS, 2001). Os povos tradicionais e indígenas no Brasil sempre tiveram na 

fauna silvestre um importante elemento cultural, tanto na caça e coleta quanto na pesca, para 

alimentação e ornamentação, e mantinham como costume a domesticação de animais 

silvestres que eram conhecidos como xerimbabos
3
 (PADRONE, 2004). O problema hoje está 

na forma como esse mercado traz prejuízos aos ecossistemas e as espécies animais utilizadas. 

Não é possível falar em biodiversidade sem falar em diversidade cultural, e ambas se 

encontram fortemente ameaçadas pela imposição dos modelos culturais dominantes 

(SANTOS-FITA E COSTA-NETO, 2007). 

Ao mesmo tempo em que podemos supor que a herança cultural deixada pelos índios 

faz com que a população brasileira, de forma geral, possua o hábito de criar animais silvestres 

em cativeiro, é necessário compreender os motivos que despertam o desejo nos indivíduos de 

possuir animais silvestres, uma vez que a exportação ilegal de animais silvestres tem 

representatividade para o tráfico. De acordo com Latorre e Myazaki (2005), os maiores 

                                                           
3 Termo tupi-guarani que significa “minha coisa querida”, utilizado para se referir aos animais de estimação. 
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motivos que levam os indivíduos a possuir animais silvestres são o desejo por companhia e a 

questão da lucratividade, e a falta de informações é apontada como uma grande responsável 

pela continuação da prática de cativeiro ilegal.  

Os animais de estimação são procurados pelos indivíduos principalmente para fazer 

companhia, questões como vaidade e status, uma vez que tais animais são geralmente, de 

elevado custo quando legalmente adquiridos. Assim, o indivíduo que possui um animal 

silvestre, socialmente aparenta possuir dinheiro para adquiri-lo, mais ou menos como ocorre 

com os bens de consumo. Além disso, os animais silvestres, por serem diferentes, despertam o 

interesse e a curiosidade dos indivíduos. Também a piedade ou ingenuidade possam levar os 

indivíduos a adquirir esse tipo de animal, ou seja, ao ver alguém vendendo ilegalmente na rua, 

o ato de comprar com o intuito de diminuir o sofrimento daquele animal, sem perceber que 

essa também é uma maneira de estimular o comércio ilegal (BRANCO, 2008). 

Por fim, outra razão que leva os seres humanos a apresentarem interesse na posse de 

animais silvestres é talvez, a possibilidade de recuperar sua relação com a natureza. O meio 

ambiente e tudo o que ele compreende e significa é, para a maioria das pessoas, algo 

desconectado da vida urbana atual. Neste contexto, sob um ponto de vista pragmático 

(LAYRARGUES, 2012), o meio ambiente é só um recurso e o animal, um bem de consumo 

ou um mero objeto de desejo, que muitas vezes passa a ser descartado como qualquer outro 

bem. 

O ambiente urbano é um ambiente de cativeiro ao qual nós nos adequamos e 

obrigamos outras espécies a se adequar conosco, como cães e gatos. Porém, estabelecer essa 

condição para animais que não necessitam de nosso suporte para sobreviver em seus habitats 

é uma condição de violência com essas espécies. Não é possível afirmar qual é a percepção de 

um animal sobre o cativeiro, porém diferentes aspectos demonstram a insatisfação causada 

pela prisão, com destaque para transtornos comportamentais, automutilação e transtornos 

nutricionais (WSPA, 2010). 

 

Considerações finais 

A mudança de comportamento é fruto de uma formação crítica dos sujeitos e da sua 

tomada de consciência, pois não é possível embutir um comportamento pronto e considerado 

certo ou politicamente correto em um indivíduo. É necessário compreender o pensamento das 

pessoas a respeito do meio ambiente, desenvolvendo artifícios para fazê-las compreender o 

seu papel e recusando as formas de aceitação passiva da realidade (LOUREIRO, 2005). 
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Conforme Loureiro (2007), a EA é um processo educativo que busca, além de 

compreender ou transformar conhecimentos, superar a visão fragmentada da realidade através 

da construção e reconstrução do conhecimento sobre ela, num processo de ação e reflexão, de 

modo dialógico. Para enfrentamento da problemática do comércio e cativeiro ilegal de fauna 

silvestre, é necessária uma articulação de várias estratégias de intervenção ambiental, 

baseadas em conceitos éticos, de identidade cultural, participação e interdisciplinaridade. 

A EA, portanto, tem papel central na formação de valores e na ação social, assumindo 

posição de destaque na construção dos fundamentos de uma sociedade sustentável que se 

almeja, por meio de processos de mudanças culturais, visando à instauração de uma ética 

ecológica e transformações sociais em direção à mobilização dos indivíduos e da sociedade 

frente aos desafios contemporâneos (BRASIL, 2005). Assim, a EA apresenta-se como 

potencialidade para a transição de percepções e atitudes baseadas no senso comum para um 

pensamento crítico, desenvolvido a partir de um ambiente propício de informação e discussão. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENVELHECIMENTO HUMANO NO CONTEXTO 

DO ENSINO FORMAL 

 

Anacirema da Silva Porciuncula1 
Ivalina Porto2 

 

Resumo 
 A presente pesquisa refere-se a um projeto de tese, em andamento, desenvolvido no PPGEA/FURG, na linha de 
pesquisa Não Formal, onde propõe um estudo acerca das questões educacionais, gerontológicas e ambientais. 
Com enfoque na educação ambiental, convida à reflexão sobre os problemas socioambientais em decorrência da 
progressiva longevidade humana, buscando melhor qualidade de vida para a população idosa. O objetivo 
principal desta pesquisa é saber se é possível investir na educação de crianças através de conteúdos voltados ao 
processo de envelhecimento e assim, auxiliar os indivíduos e sociedade a diminuir os preconceitos acerca dos 
idosos e consequentemente, envelhecer melhor. Esta pesquisa social de base qualitativa será orientada de acordo 
com o método pesquisa-ação, bem como do referencial teórico da Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento 
Humano (TBDH) de Urie Bronfenbrenner (2002). O tema escolhido para este estudo é considerado relevante 
cientificamente, devido ao aumento da expectativa de vida da população idosa e consequentemente, seus 
impactos ambientais.  
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Idosos. Ensino Formal. 

 

Introdução                 

              Para o desenvolvimento do estudo proposto, adoto como intenção refletir 

humanamente sobre as questões educacionais, gerontológicas e ambientais vivenciadas 

atualmente em nossa sociedade. Em decorrência da progressiva longevidade humana, se faz 

necessário políticas sociais capacitadas para dar mais qualidade de vida a população idosa. 

Oportunizando não somente o prolongamento da vida, mas principalmente a inclusão dos 

idosos numa sociedade construída também por eles, participando efetivamente como cidadãos 

mais estimados e acolhidos socialmente. 

              Um envelhecimento bem-sucedido depende de vários fatores: físicos, emocionais, 

ambientais, enfim; depende também da educação, seja ela formal ou não formal. A educação é 

um espaço privilegiado para incentivar a produção de saberes, direcionar modos de ações 

mais pertinentes com o contexto em que se vive. Ou seja, tanto a sociedade como as 

instituições de ensino podem e devem, através da informação e do processo de ensino-
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aprendizagem, provocar mudanças no comportamento das pessoas. Através da intervenção 

educacional, conduzir caminhos mais adequados e atitudes mais equilibradas para se viver 

mais e melhor. 

              A educação para a terceira idade, prevista no artigo 22 da Lei nº 10.741/2003 do 

Estatuto do Idoso, prevê que: “Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal 

serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização 

do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.” 

Mas, será que na prática escolar, são disponibilizados estes conhecimentos? 

  Acredita-se que o conceito de idoso, vai além das idades limites estipuladas, seja pelo 

Estatuto do Idoso (acima de 60 anos) ou pela Organização Mundial da Saúde (acima de 60 

anos para os idosos residentes em países em desenvolvimento e 65 anos para idosos residentes 

em países desenvolvidos). Os valores que referenciam esse juízo são influenciados pelas 

características específicas do ambiente onde os indivíduos vivem e da forma como são 

influenciados pelo mesmo. 

  A Educação Ambiental vem ao encontro desta temática quando busca a harmonia na 

convivência humana, quando problematiza as questões éticas e estéticas, quando se propõe a 

implantar o que é melhor a todos, buscando a solidariedade em qualquer lugar do planeta. 

Logo tem por desafio, multiplicar os educadores ambientais instigando neles a curiosidade 

epistemológica e, ao mesmo tempo, tornando-os cada vez mais sensíveis e conscientes de suas 

ações, através da práxis que desenvolvem, buscando a superação das relações de desigualdade 

e opressão entre a humanidade. 

 Educação, Meio Ambiente e envelhecimento humano 

               Entende-se por educação em sentido amplo, a apropriação de valores, costumes e 

hábitos que a sociedade vai construindo para melhor viver e conviver, transferindo os seus 

constructos para outras gerações. A educação vai se desenvolvendo através das experiências 

individuais e coletivas do cotidiano, permitindo o ajustamento cultural e social que 

determinada sociedade intenta ser. Portanto, a educação se dá também, fora dos muros da 

escola, ou seja, o ato de educar e ser educado encontra-se intrínseco na humanidade e em suas 

relações. 

               A educação formal baseia-se no processo contínuo de formação curricular em 

instituições de ensino oficializadas podendo estas, serem públicas ou privadas. A educação 

compreende, segundo a Lei nº 9.394/96 da LDB – Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional , no seu art. 1º: 
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A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

               No Brasil, de acordo com a Lei acima citada, a educação escolar compõe-se em dois 

níveis: Educação Básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) 

e, Educação Superior. Todos estes níveis de ensino têm por finalidade desenvolver pessoas 

capazes de progredir intelectualmente e humanamente, capacitando-os através da formação 

comum, a exercer sua cidadania de maneira crítica, ética e autônoma.  

               Freire (2000) refere-se sobre a importância da identidade cultural dos sujeitos na 

sociedade: 
[...]Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 
professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 
como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como 
sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não 
significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz 
assumir a radicalidade de meu eu. (p. 46) 

               Por tanto a educação é um princípio dinâmico de comunicação e de trocas de 

experiências e conhecimentos, não se limitando ao espaço formal de ensino para existir, 

porém, dele depende e muito para progredir. Segundo Arroyo (2008) há algumas contradições 

entre a educação institucionalizada que se apresenta atualmente e, o que ela deveria ser, 

quando assim argumenta: 

Educar como adestramento, como moralização para termos um povo ordeiro e 
trabalhadores submissos. Esta visão da educação é bastante divulgada. A escola, o 
ensino, o aprender as letras lembram processos sociais menos conformadores, mas 
libertadores. Desencontros que têm marcado a visão da educação e da escola e a 
auto-imagem de seus profissionais. Nos vemos mais como docentes do que como 
educadores e vemos a escola como tempo de ensino, mais do que como tempo de 
educação. (p. 50) 

               Para que as instituições de ensino se tornem espaços de emancipação de sujeitos e 

não reprodutores de conhecimentos, se torna necessário redefinir as funções sociais, políticas 

e culturais da escola em prol dos projetos de sociedade e de seres humanos que se quer 

educar. Saber a intencionalidade da educação é um requisito básico para começar a pensar 

sobre ela e assim, modificá-la. A recuperação dos centros formais de ensino em espaços de 

vivências contextualizadas se faz necessário para dar sustentabilidade ao propósito tão 

importante que é educar para o conhecimento epistemológico. 
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                Sabendo disso, questiona-se: Que influências o meio ambiente exerce sobre as 

questões educacionais?  O que é o Meio Ambiente? Para melhor compreender o que é meio 

ambiente, apoia-se na definição de Dias (2004) quando assim o escreve: 

O meio ambiente, ou simplesmente ambiente, não é formado apenas pela flora e 
fauna, água, solo e ar, como era tradicionalmente definido. Hoje, as atividades dos 
seres humanos sobre a Terra produzem tantas influências, que a sua cultura faz 
parte da definição de meio ambiente. Muitos danos ambientais são causados por 
decisões políticas e econômicas erradas. Assim, para serem compreendidas, as 
questões ambientais não podem ficar restritas à ecologia. Faz-se necessário 
considerar os aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais, ecológicos, culturais e 
outros para que se obtenha uma visão global do problema e das suas alternativas de 
soluções. (p. 07).  

                Ainda buscando clarificar o entendimento sobre o que é meio ambiente, apoia-se em 

Reigota (2009) quando assim se refere ao termo: 

Defino meio ambiente como: um lugar determinado e/ou percebido onde estão em 
relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas 
relações acarretam processo de criação cultural e tecnológica e processos históricos 
e políticos de transformação da natureza e da sociedade. (p. 36). 

                A visão da natureza como propriedade de exploração do homem já não pode mais 

ser aceita, visto que o ser humano faz parte dela. É através do encontro entre ambiente e 

relações humanas que a sociedade se constitui, produzindo suas escolhas de como ser e viver. 

Estreitar os caminhos para uma boa convivência entre seres humanos e natureza, diminuiria 

consideravelmente os problemas socioambientais. A busca por novas relações de 

reciprocidade entre homem e natureza se torna essencial para a construção de uma cidadania 

ambientalmente sustentável. 

               Diante a tantas crises ambientais na atual sociedade, o envelhecimento humano se 

faz presente e requer atenção. Seus aspectos envolvem tanto as questões educacionais como 

ambientais. Não se pode pensar em envelhecer atualmente, sem considerar todos os fatores 

que perpassam pela longevidade. Fatores que interferem no prolongamento da vida e que 

também, geram impactos ao meio ambiente. 

               Considerando a educação como processo que se desenvolve em todos os lugares e o 

meio ambiente como as relações sociais e naturais que ocorrem em um determinado lugar, o 

tema envelhecimento humano se faz intrínseco a estes contextos. Cada vez mais vemos 

aumentar o número de idosos e diante disto, deve-se começar a preparar com antecedência o 

caminho a ser percorrido para envelhecer com mais saúde e disposição de viver. 
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              Neste sentido, Junior (2010) corrobora quando escreve sobre a importância do 

planejamento da velhice, principalmente quando ainda se é jovem e dentro do contexto 

escolar: 

[...] Concordamos com aqueles que sugerem que uma verdadeira preparação para 
um envelhecimento saudável começa na escola e que durante nossa vida como um 
todo fomos pouco ou muito pouco preparados para conviver com o processo do 
envelhecimento [...]. (p. 12) 

              Diante a esta afirmativa, reconhece-se a influência da escola nesta construção e a sua 

indispensabilidade para começar a preparar crianças e jovens para um envelhecer mais 

saudável e feliz. Diminuir os estigmas e preconceitos, valorizar mais os idosos, compreender 

como se dá o envelhecimento biológico, suas mudanças físicas e psicológicas são de extrema 

importância para reverter o quadro de exclusão que a maioria dos idosos ainda sofre. 

Acreditar no ser humano até o final da vida é ainda um grande desafio a vencer, porém 

necessário aos novos tempos. 

                Inserir conteúdos voltados à temática do envelhecimento humano se faz necessário. 

Não somente na teoria da legislação vigente, mas na prática da sala de aula como forma de 

combater preconceitos e sensibilizar as novas gerações para o assunto em questão. Dialogar 

na escola sobre os estereótipos positivos e negativos do envelhecimento na atualidade e 

principalmente, verificar se há um projeto de vida para se viver melhor a velhice são questões 

pertinentes se há intenção de transformar esse processo em algo mais natural e menos sofrido. 

               Desconstruir os estigmas causados pelo envelhecimento não é algo fácil de 

conseguir-se, mas pode ser iniciado dentro das escolas com ações educacionais que levem a 

reflexão sobre estas questões. A escola como meio ambiente propício para o exercício do 

pensamento crítico e reflexivo deve ser utilizada como espaço de criação. Deve preparar para 

o convivo intergeracional, assim oportunizando relações de respeito mútuo, ética e afeto entre 

as diferentes gerações. 

               Para Todaro (2009) a escola, enquanto instituição social tem fundamental 

importância ao inserir o assunto sobre a velhice entre os conteúdos, como assim expõe: 

[...] Por isso, é preciso reinventar convívios, transformando a cultura do preconceito 
na cultura do respeito à diversidade etária, de gênero e de classe social. Na escola, 
essa reinvenção de convívios pode ocorrer de maneira formal, por meio da inserção 
do tema velhice entre os conteúdos. Engana-se quem pensa que somente o currículo 
ensina. As crianças, desde muito pequenas, vivem em um ambiente intergeracional 
natural, do que fazem parte pais, avós, irmãos mais velhos e outros adultos. (p. 15) 

              Educar crianças e jovens para que possam estabelecer melhores convivências e 

atitudes em relação aos idosos, fazendo-os se projetar num futuro próximo no lugar daqueles 
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que são mais velhos, torna-se um compromisso inadiável das instituições escolares. Este 

compromisso visa a tornar homens e mulheres em cidadãos e cidadãs mais solidários e 

atuantes na sociedade. Desenvolvendo ações que resgatem mudanças no comportamento dos 

indivíduos para melhor viver e incluir este segmento etário nas questões políticas e sociais do 

cotidiano. 

Metodologia 

              Para a realização desta pesquisa, serão escolhidas por conveniência, 03 (três) turmas 

dos anos iniciais do ensino fundamental de 03 (três) escolas distintas, sendo que 02 (duas) 

escolas serão da rede pública: (01) uma municipal e (1) uma estadual e a outra escola da rede 

privada, todas na cidade do Rio Grande/RS. A população a ser pesquisada abarca alunos e 

professores, familiares destes, enfim, pessoas e profissionais que através de seus relatos e 

experiências contribuirão imensamente na construção de um novo saber envelhecer.  

              Esta pesquisa social de base qualitativa será orientada de acordo com o método da 

pesquisa-ação, bem como do referencial teórico da Abordagem Biológica do 

Desenvolvimento Humano (TBDH) de Bronfenbrenner (2002). Com o objetivo de contribuir 

para as descobertas teóricas e empíricas do desenvolvimento humano, Bronfenbrenner (2002) 

afirmou que a pessoa em desenvolvimento não é uma tabula rasa sobre o qual o meio provoca 

seu impacto, mas como uma entidade em crescimento, dinâmica que acaba por reestruturar o 

próprio meio em que reside. 

               Para Chizotti (2008) as pesquisas ativas estão reunidas sob dois títulos: pesquisa-

ação e/ou pesquisa intervenção e pesquisa participativa. Conceitualizando assim as pesquisas 

ativas quando escreve: 

As pesquisas ativas, de modo geral, visam auxiliar a promoção de algum tipo de 
mudança desejada; pressupõem uma tomada de consciência, tanto dos investigados 
como dos investigadores dos problemas próprios e dos fatos que os determinam para 
estabelecer os objetivos e as condições da pesquisa, formulando os meios de superá-
los. (p. 77) 

                Esse método de pesquisa tem por objetivo, contribuir para o melhor 

equacionamento do problema teórico em questão, como assim escreve Thiollent (2011): 

Em geral, a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando os 
pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e 
burocráticos da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas quais as 
pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de simples 
levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os 
pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos 
observados. (p. 22) 
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              Os materiais submetidos à análise terão sua origem em entrevistas semiestruturadas, 

observação dos participantes, diário de campo, depoimentos da família e dos profissionais das 

instituições pesquisadas, registro visual (fotografia), gravação de voz e outras fontes de 

informação sobre os fatos e o contexto.  Os dados coletados serão analisados através da 

Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner (2002). 

A utilização da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH) de 

Bronfenbrenner (2002) como suporte para análise e discussão dos dados neste estudo, 

justifica-se pela convicção de que pessoas em desenvolvimento são influenciadas por seus 

diversos contextos ao longo do curso da vida. Compreendendo o homem e o ambiente como 

interlocutores que se complementam e dialogam, modificando e sendo modificados através de 

suas ações, busca-se no ambiente institucional despertar o desenvolvimento cognitivo, social e 

afetivo das crianças para com os idosos.  

                Em todas as fases da pesquisa serão analisadas as interações dos quatro núcleos 

inter-relacionados propostos pela TBDH (2002): o Processo, a Pessoa, o Contexto e o Tempo, 

assim como os quatro níveis ambientais: microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema dos alunos, professores e sujeitos envolvidos com este estudo. Através das 

estratégias da pesquisa-ação bem como da teoria referenciada, se complementará a análise que 

verificará se o contexto do ensino formal pode colaborar na educação de crianças para um 

melhor envelhecer. Sendo assim, estas duas formas de estudo trarão significativas 

contribuições para o ensino-aprendizagem das instituições de ensino e melhores condutas 

sociais para conviver com os mais velhos. 

Considerações finais 

               Os pressupostos da Educação Ambiental que estão alicerçados neste estudo 

preocupam-se com o futuro da sociedade e com a qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações. Como proposta educativa, a Educação Ambiental dialoga por diversos campos de 

saberes e permite reflexões que busquem superações de conflitos entre natureza e sociedade. 

Na área educacional, se torna cada vez mais relevante conectar o currículo escolar com a 

consolidação de um meio ambiente mais digno e ético. As instituições de ensino são pilares 

importantes que auxiliam na sustentação da sociedade e devem intervir para aprofundar 

perspectivas ambientais em prol do desenvolvimento humano. 

               A exposição dos fundamentos teóricos deste projeto de pesquisa apresenta 

relevância na educação ambiental, nos estudos com o envelhecimento humano e no contexto 
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do ensino formal para superação das atitudes e valores para com os idosos na atual sociedade. 

Propõe-se através da pesquisa-ação e da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

(TDBH) compreender de forma mais abrangente as influências que o sistema educacional 

oferece para a perpetuação da desvalorização dos idosos ou as novas propostas de (re) 

educação que auxilie na superação do paradigma ecológico sustentado pela atual sociedade 

capitalista.  

               A conexão da educação ambiental e idoso encontra-se interesse em comum de 

buscar mecanismos que minimizem a opressão e a discriminação sobre aqueles que vivenciam 

a velhice. Oferecendo aos mais jovens a oportunidade de projetar uma nova sociedade, mais 

democrática e mais tolerante para lidar com as questões do desenvolvimento humano, 

principalmente com o envelhecimento. Bosi a esta reflexão faz uma indagação e responde 

com muita convicção: “[...] Como deveria ser uma sociedade para que na velhice um homem 

permaneça um homem?” A resposta é radical: “[...] seria preciso que ele sempre tivesse sido 

tratado como um homem. [...]” (2007, p.20).  

   As instituições de ensino têm a responsabilidade de ampliar a visão humana sobre a 

velhice, possibilitando uma construção de identidade diferente do idoso aos mais jovens. 

Desmistificando a ideia de que os mais velhos não tem mais utilidade, uma visão desumana 

que infelizmente ainda existe em nossa sociedade. Uma sociedade que supervaloriza a 

estética, os avanços tecnológicos e o consumismo desenfreado em prol da ética e de uma 

sustentabilidade equitativa. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROFUNDA E TEMÁTICA INDIGENA  

 
Maria de Fátima Nascimento Urruth1 

Patrícia Mendes Calixto2 
 

 

Resumo 
O presente trabalho relata a experiência e percepções ambientais no projeto de extensão: Temática Indígena: 
Diversidade e saberes desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, através da Pró-Reitoria de Extensão 
Cultura, do Instituto de Ciências Humanas- Departamento de Antropologia e Arqueologia. Projeto efetivado na 
escola municipal Nestor Elizeu Crochemore, localizada nos 7 º distrito, Zona Rural de Pelotas, RS. Objetivando 
subsidiar o Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas NEABI, na implementação da Lei 11.645/08, como 
forma de garantir a valorização das culturas indígenas na escola. A participação neste projeto deu-se através de 
um convite, para trabalhar a temática indígena e a educação ambiental profunda que faz parte do projeto de 
mestrado em Educação e Tecnologia- IFSUL, do qual desenvolvo o tema em Educação Ambiental Profunda e 
Educação Indígena. As atividades trabalhadas foram palestras sobre a cultura, costumes dos indígenas Apurinã 
Popũkare, atividade artística com crianças das séries iniciais e professores. Abordando as percepções dos alunos 
e professores com relação ao ambiente através da Educação Ambiental e a superação de imagens estereotipadas 
dos povos indígenas. E a partir destas abordagens criou-se campo para atividades e responder as questões 
ambientais que envolvem a localidade e a escola, posicionando o educando e o educador como atores na 
construção de um ambiente e a sua relação com natureza que o cerca. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação indígena. Apurinã. 
 
 
A Educação Ambiental profunda e temática indígena 

A temática indígena e Educação Ambiental Profunda permitem configurações 

diversas para trabalhar na sala de aula discursões, atividades e percepções ambientais que 

visam despertar nos infantos a educação ambiental profunda perceptível a partir de suas 

experiências e o ambiente que vivem em atividades de pinturas, desenhos, colagens com 

folhas, música temática que abordam a natureza e as suas experiências pessoais com outras 

espécies. 

Escola municipal Nestor Elizeu Crochemore, localizada no 7º distrito de Pelotas, zona 

rural, localidade de colonização francesa e alemã e quilombolas, onde funciona a escola de 

ensino fundamental sendo o publico alvo crianças e adolescentes juntamente com a 

Universidade Federal de Pelotas está desenvolvendo projeto de extensão. 

Ementa do Projeto: “A partir da lei 11.645, de 10 de março de 2008 passa a serem 

obrigatórios nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático deverá, a partir de 

                                                           
1 Bacharel em Direito; Mestranda em Educação e Tecnologia- IFSul; Instituto Federal Sul-rio-grandense-
IFSUL;kakite.apurina@gmail.com. 
2Geografa; Doutora em Educação Ambiental; Instituto Federal Sul-rio-grandense-
IFSUL;patriciacalixto@charqueadas.ifsul.edu.br. 
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então, incluir diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da 

África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 

indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Nosso 

objetivo neste projeto de extensão consiste em envolver professores/as, funcionários/as e 

alunos/as da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Eliseu Crochemore em 

pesquisa, troca de experiências e construção de uma proposta de como trabalhar a temática 

indígena na sala de aula. Contaremos com a participação de assessores/ externos e da 

comunidade Mbyá Guarani, da Tekoá Kapi'i Ovy, localizada nas proximidades da escola.”3 

Abordar o desenvolvimento das atividades é preciso informar a dinâmica na qual 

estou inserida diretamente. Os motivos que  levaram a participação no projeto é ser origem 

indígena da nação Apurinã  Popũkare - Acre e mestranda em educação e tecnologia- IFSul, do 

qual desenvolvo projeto em Educação Ambiental Profunda. Esse vínculo é importante, para 

permitir um olhar diferenciado sobre o ambiente natural e o fazendo os vínculos que existem a 

partir de uma construção de saberes, tanto da cultura que vivo, quanto da cultura que origino. 

Segundo HALL (2003) a experiência pode ser vista de onde e como as pessoas 

experimentam suas condições de vida como a definem e a elas respondem. 

O ambiente ecologicamente equilibrado é um bem jurídico que temos de defender 

para “as presentes e futuras gerações” (Constituição Federal, 1988), e importante que aqueles 

para quem se destina estejam inseridos nesta defesa de forma ativa, e essa inserção dar-se, 

através da educação ambiental profunda, que produzirá percepções e reflexões a partir do 

lugar que vivem. Que para Tuan poderá se compreendido por dimensões de significâncias e 

aspirações nas pessoas: 
[...] o lugar é uma unidade entre outras unidades ligadas pela rede de circulação; [...] 
o lugar, no entanto, tem mais substância do que nos sugere a palavra localização: ele 
é uma entidade única, um conjunto 'especial', que tem história e significado. O lugar 
encarna as experiências e aspirações das pessoas. O lugar não é só um fato a ser 
explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a realidade a ser esclarecida e 
compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhe dão significado." (TUAN, 
1979). 
 

O envolvimento e participação no projeto efetivamente deram-se, após reuniões com 

os membros do grupo (antropólogos, pedagoga, historiador) para discursões de metodologia, e 

assuntos pertinente sobre a temática indígena a ser trabalhada na escola.  

No primeiro momento pra conhecer a localidade a escola, onde ocorreu um encontro 

                                                           
3 Projeto de Extensão- Coordenação Lori Altamann. UFPEL-Antropologia. 
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com os educadores e direção escolar para uma conversa sobre os indígenas Apurinã Popũkare 

4, que vivem na região da Amazônia, e é quase impossível falar sobre a temática indígena e 

todas as questões que o envolve, pois nós, não brancos, nós indígenas percebemos que o 

mundo e o que nos cerca, o ambiente, capaz de colocarmos como sujeito na relação e seus 

significados.  

Entendemos que a “natureza é parte de nós”, não nos consideramos gestores de 

qualquer tecnologia pra a dominação desta. Assim, foram abordadas questões que envolvem o 

ambiente habitado que vivemos e a relações com o meio ambiente, costumes e tradições e 

algumas percepções indígenas sobre a sociedade. 

Para Feire a aprendizagem é aquele que transforma o sujeito, assim: os saberes 

transmitidos são reconstruídos pelos atores educando e educadores, e a partir deste trabalho de 

reconstrução revela autonomia, emancipação e questionamentos inacabados.  
Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em 
reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 
educador igualmente sujeito do processo. (FREIRE, 1998). 
 

A percepção após o encontro com os educadores na escola foi interessante, as suas 

abordagens e perguntas sempre representa a sua visão sobre ambiente, que desloca aquele  

que aprende a outros ambientes e lugares diferentes do lugar que vive. Os conceitos de meio 

ambiente está ligado a reciclagens das garrafas pets e plantio de árvores. Justificando-se que 

uma boa parte daquilo que se diz tratar de Educação Ambiental, na verdade, se identifica com 

atitudes desvinculadas do contexto no qual se insere ou com o qual sofre influencia mutua, 

que consegue consolidar em conceitos vazios, ou ativismo irrefletido, não se encaixando com 

a proposta da educação ambiental. 

E mesmo, que este deseje sair deste discurso, há carentes de material didático e 

conhecimento para subsidiar a inserção da educação indígena e ambiental na sala de aula, 

ambas temáticas estão na educação transversal, e poderá ser abordadas em outras formatações 

de matérias, tais como a história, ciência e artes. 

A elaboração do plano de aula, e as reuniões com a coordenadora do projeto Dra. 

Lori Altmann, foram bastante proveitosas, e facilitou a inserção no ambiente escolar, 

elaboração de plano de aula e discursões sobre os procedimentos. 

No segundo momento, desloquei-me a escola pra trabalhar com os alunos das séries  

iniciais os 5º anos e 4º e 3° e 2° anos nos dois turnos: manhã e tarde, e com crianças entre 6 a 

12 anos, em dois dias de atividades.  
                                                           
4 Os Apurinã, que se autodenominam Popũkare são um povo indígena brasileiro. Que vivem nos Estados do 
Acre e Amazonas. Autodenominam-se Nação Apurinã Popũkare. 
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Inicialmente a titular da sala introduzia ao ambiente da sala de aula e fazíamos a 

apresentações, e iniciamos um diálogo que abordavam o lugar que viviam, onde moravam e 

os animais que conheciam, e seus animais de estimação. 

As turmas do 5° anos foram trabalhadas da seguinte forma: 

Inicialmente com diálogos das suas percepções e modo de veem o ambiente que 

vivem. Após saímos da sala de aula para andarmos em torno da escola, observaram a 

paisagem, as árvores, as espécies de pássaros, e juntaram folhas secas e flores caídas pra 

atividade seguinte. O desenvolvimento da atividade se deu com os recortes das folhas e 

colagens. Logo após o termino da atividade de colagem e recortes das folhas secas e flores. 

Iniciamos novamente uma conversa sobre as representações dos desenhos feito a partir das 

colagens e suas significâncias dentro da educação ambiental e a temática indígena. 

Atividades diferenciadas e coerentes com o meio ambiente é o caminho mais 

adequado para que essa a percepção das crianças sejam consolidada.  

Dentro das comunidades indígenas as crianças “aprendem–fazendo” através da 

observação dos fenômenos da natureza e ensinamentos dos mais velhos. Nesta dinâmica 

cotidiana dentro da comunidade tradicional e íntimo envolvimento com os elementos do meio 

ambiente, cada sujeito tem o seu papel e todos aprendem o que devem ser úteis para a 

compreensão da respectiva comunidade.  
A colagem como procedimento técnico tem uma história antiga, mas sua 
incorporação na arte do século XX, com o cubismo, representa um ponto de inflexão 
na medida em que liberta o artista do jugo da superfície. Ao abrigar no espaço dos 
elementos retirados da realidade (FARINA, 1982). 

 

 
Figura 1 Vitor e a folha 

Fonte: acervo pessoal 
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Figura 2 atividade de colagem 

Fonte: acervo pessoal 

 
Figura 3: borboleta, coruja, beija-flor e sol 

Fonte: acervo pessoal 

 

Figura 4: crianças e folhas 

Fonte: acervo pessoal 

 

Nas turmas de 4 º e 3 º( 8 a 10 anos) , os alunos fizeram uma apresentação de musical 

com a temática indígena, e ambiental com a seguintes músicas: indiozinhos na lagoa, e 

planeta água do cantor Guilherme Arantes. 

E neste contexto receptivo, abordei a condição de ser indígena e respondi as 

perguntas e curiosidades sobre o lugar que vim e como vivia. A curiosidade inicial estava  no 

fato de ter vestimentas e com estas observações considerei as suas percepções dos indígenas. 
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Entre muitas falas, a que mais chamou a atenção foi um dos alunos dizer: “que sabia que o 

leite era da vaca, ao contrário de um parente, que pensava que o leite era da caixa”. 

A atividade desenvolvida foi desenho livre e colagens com folhas e flores, com suas 

percepções do lugar que vivem. Alguns desenharam os seus animais de estimação, outros o 

quintal de casa, outros um lugar que gostaria de conhecer, e um deles uma índia. 

De acordo com Tuan “os indivíduos, no decorrer de sua vivência, percebem, reagem 

e respondem diferentemente frente às ações do meio a que estão expostos, considerando 

assim, os fatores educativos, culturais, emotivos e sensitivos ”(TUAN,1980). 

 

 
Figura 5: apresentação dos alunos 

Fonte: acervo pessoal 

 

Figura 6: crianças e os trabalhos 

Fonte: acervo pessoal 

 

As crianças dos 2 º ano ( 6 e 7 anos) demostraram muito interesse, não apenas em 

desenhar, mas de falarem de como os seus pais tratavam o lugar que viviam, e sua atividades 

de recreação fora da escola( pescaria, colheita de frutas e andarem à cavalo).E de quanto 

gostavam de viver naquele lugar, pois podiam brincar livres, e ter seus animaizinhos, alguns 

tinha ovelhas, e outros cavalos, e “que cuidavam deles como se fossem irmãos.” 

Em uma das falas falaram sobre os negros, que conheciam a comunidade quilombola 
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na localidade, e foram abordadas as questões raciais, levando em conta, que a maioria deles 

são descendente de francês, italianos e alemã. Desconheciam qualquer diferença entre as 

pessoas (preconceito racial).  

Expliquei pra eles que era indígena, que vinha de outro lugar, e que assim como eles 

entendia que não existia diferença entre as pessoas. 

Desenharam e brincaram com o enfeite que uso como ornamento, feito de penas e 

sementes da floresta, e todos queriam ser contato com o enfeite, ora pela curiosidade, ora pela 

novidade,  e pediram para serem fotografados com o enfeite, informando que enviaria as fotos 

para a professora que nos acompanhava. 

 

 

Figura 6: criança com enfeite 

Fonte: acervo pessoal 

 

 
Figura 7: Crianças fotografando 

Fonte: acervo pessoal 

 

Considerações finais  

O trabalho realizado com professores e crianças das series iniciais demostrou o 

quanto é necessário o envolvimento das instituições com a educação ambiental e a temática 

indígena, que são carentes de profissionais na área, consistindo essas questões em amplos 

espaços a serem explorados por projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
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As temáticas abordadas possibilitaram ressonâncias possíveis de tratar a educação 

ambiental profunda e indígena de forma prática, levando aos educandos e educadores às 

questões pertinentes sobre o tema e, os fazendo através de atividades lúdicas e em contato 

com o lugar que vivem uma emancipação que segundo Zymunt Bauman, descreve este 

sentido que “Libertar-se” significa literalmente libertar-se de algum tipo de grilhão que 

obstruir ou impede os movimentos; começar a sentir-se livre para se mover ou agir. “Sentir-se 

livre” significa não experimentar dificuldade, obstáculo, resistência ou qualquer outro 

impedimento aos movimentos pretendidos ou concebíveis. (BAUMAN, 2000). 

As referencias e percepção do lugar é muito valorosa para que o aluno liberte-se e 

torne-se livre para cuidar de si, contagiar os adultos com suas formas de relacionar-se com a 

natureza, não sendo gestores desta, mas parte deste universo, que se ligam “um planeta 

sistêmico, do qual somos ligados pelas teias da vida” (CAPRA, 1996). 

A proposta da Educação Ambiental e cuidar de si, e cuidando de si, cuidaremos da 

vida. Segundo Ivana Ribeiro aborda essa percepção: “representa uma visão alargada ou 

grande angular da própria educação ou simplesmente da vida, incorporando informações das 

mais diversas origens como fonte de conhecimento, num exercício de articulação de saberes 

temperado pela humildade (e amorosidade) diante do que a ciência não pode explicar” 

(RIBEIRO,2012). 

Somos seres perceptíveis, atitudes e gestos simples, marcam nossas vidas de forma 

invisível e sensível, que Tuan aborda no livro Tipofolia: “Os indivíduos, no decorrer de sua 

vivência, percebem, reagem e respondem diferentemente frente às ações do meio a que estão 

expostos, considerando assim, os fatores educativos, culturais, emotivos e sensitivos. As 

respostas ou manifestações são, portanto, resultados das percepções dos processos cognitivos, 

bem como os julgamentos e expectativas de cada indivíduo. Embora nem todas as 

manifestações psicológicas sejam evidentes, estas são constantes e vem afetar a forma de 

conduta, na maioria das vezes, inconsciente. (TUAN, 1980) 

E são práticas de vivencias na sala de aula com as crianças que quebram os 

paradigmas que sustentam a incompreensão, o consumo excessivo, a produção de lixo, os 

desmatamentos das flores, a poluição das águas, entre males. E essa percepção do que somos 

e vivemos neste lugar: índios, negros, bancos somos da mesma espécie, independe do homem 

qualquer denominação ou atributo que digam ao contrário. 

Fazemos parte de um planeta, habitamo-lo, e temos de ter a consciência que qualquer 

ato de violência que fazemos contra estaremos fazendo contra nós mesmo, como informa 

Tuan: O individuo pode responder ao ambiente de maneira estética, sentindo uma sensação de 
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prazer ao olhar uma paisagem, está sensação pode variar de pessoa para pessoa; ou pode 

responder de maneira tátil, sentindo a água, ar. Mais permanentes e difíceis de expressar, são 

os sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o locus de reminiscência e o meio 

de se ganhar a vida (TUAN,1980).” 

Amamos o que vemos, e cuidamos daquilo que amamos. 
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MOVIMENTO AMBIENTALISTA, POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO 

BRASIL: ARTICULAÇÕES E INFLUÊNCIAS 

 

 
Aurici Azevedo da Rosa1 

 
 
Resumo 
O movimento ambientalista para se consolidar como tal passou por um processo histórico que envolveu defesa 
da natureza, crise ecológica e social e outros. Esses pontos promoveram o despertar e a associação de 
microcosmos que buscavam modos de vida alternativa e descortinar toda uma realidade degradante incitando 
ativismos e mobilizações. Com o tempo, para se fortalecer como movimento, necessitou estabelecer uma rede de 
articulações onde diferentes oportunidades favoreceram a sua estruturação e seu reconhecimento. Essas 
articulações propiciaram a sua visibilidade e um poder simbólico tornando-o potencialmente influente em 
diferentes esferas sociais e políticas inclusive na legislação ambiental. Para tanto, exigiu-se que os diferentes 
grupos ambientais se associassem entorno de pontos em comum, sem perderem as suas identidades. O presente 
artigo intenciona evidenciar o processo de formação do movimento ambientalista e suas influências no modo de 
pensar a proteção da natureza e as relações entre as comunidades, unidades de conservação e percepção 
ambiental. 
 
Palavras-chave: Movimento ambientalista. Legislação. Unidades de conservação. 
 

Introdução 

 Neste artigo pretendo pontuar algumas conexões entre a historicidade do Movimento 

Ambientalista e sua parcela de participação ou contribuição na legislação ambiental, com 

especial atenção àquela que vem orientando a formatação de unidades de conservação no 

Brasil. Para tanto, faz-se necessário um recorte temporal, partindo do momento onde a 

sociedade começou a sentir mais efetivamente as implicações da degradação ambiental e, 

consequentemente, o despontar do ambientalismo no mundo e no Brasil, ou seja, as décadas 

de 60 e 70 (séc. XX). Neste mesmo período, é sentida a emergência de uma política que 

norteasse a ação humana sobre os ecossistemas e seus recursos naturais. Porém, não ocultando 

certas influências ocorridas antes dessa limitação de tempo e, que têm atravessamentos no 

movimento ambientalista e orientações sobre áreas protegidas. 

 Por que movimento ambientalista e legislação de unidades de conservação? Como 

pesquiso percepção ambiental de escolas inseridas numa unidade de conservação (UC), a 

Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande – APABG, um dos objetivos dessa análise é 

compreender como esse espaço foi sendo efetivado desde sua criação e que elementos 

políticos, sociais, históricos, educacionais e ambientais tiveram essencialidade nessa 

formatação. Neste sentido, um dos meus focos é examinar quais e que tipos de influências a 

                                                           
1Licenciada em Ciências Biológicas (PUCRS); Especialista Em Educação Ambiental (UFSM); Mestranda em 
Educação pela PUCRS; email: auricidarosa@gmail.com 
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política de estabelecimento de UC no Brasil sofreu, e como isso se reflete nas interações e 

participações das comunidades e no modo de percepção ambiental dos atores sociais. 

Movimento Ambientalista – redes e influências 

 A partir da metade do século XX o planeta e a humanidade começam a sentir os 

efeitos de um tipo de desenvolvimento econômico. Uma sequência de catástrofes e de 

degradações ambientais gerou uma série de conflitos, crise social e cultural. Esses fatos deram 

visibilidade a um modelo de vida degradante tanto ambientalmente como socialmente que, 

segundo Viola, “são percebidos como um problema global” (VIOLA, 1987, p.2). Em 

decorrência dessa instabilidade são deflagradas mobilizações, que se baseavam em lutas de 

reconhecimento (etnia, gênero) e estilo de vida (ALONSO, 2009, p. 50). Denominado de 

„movimento‟ que segundo Alonso se caracteriza por “[...] ações coordenadas de mesmo 

sentido acontecendo fora das instituições políticas [...]” (2009, p. 51). E é nessa ebulição que 

desponta o movimento ambientalista. Para Viola, a crise do Marxismo também propiciou a 

ascensão dos movimentos ecológicos e movimentos sociais. Para esse mesmo autor foram três 

aspectos que serviram de alicerce a essa crise “[...] o caráter totalitário do socialismo real, a 

complexidade sócio-política do capitalismo contemporâneo e a crise ecológica” (1987, p.2), e 

essa “crise ecológica” vem questionar toda uma ideia de relações entre ser humano e 

ambiente. O movimento ambientalista e seus atores são herdeiros de uma cultura socialista, 

mas com uma “crítica marxista da ética utilitarista” (VIOLA, 1987, p.2). É um “movimento 

da contracultura” e de um querer fazer diferente, “romântico e contramoderno” e que 

questiona o modo de vida degradante, sendo um misto de revolução pessoal e coletiva 

(CARVALHO, 2002, p. 55). 

 Alonso usa a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS) e a Teoria do Processo 

Político (TPP)2 para analisar a formação do movimento ambientalista no Brasil. Para essa 

autora este movimento vai se situando através de percepções de estruturas de oportunidades 

políticas (EOP), estabelecendo estratégias de mobilização e articulação para poder ganhar 

força e visibilidade (ALONSO, 2007, p. 153 e 2009, p. 55). Pretendo seguir essa análise, para 

no final poder relacionar com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

legislação atual que orienta a formação das unidades de conservação no Brasil. 

                                                           
2 Essas duas teorias “constroem explicações macro-históricas que repelem a economia como chave explicativa e 
combinam política e cultura na explicação dos movimentos sociais”, ou seja, os movimentos sociais se articulam 
referenciando e denunciando questões relacionadas a descriminação, de minorias excluídas, ambientais, etc. 
porém, a TPP “investe numa teoria da mobilização política” enquanto a TNMS na “teoria da mudança cultural” 
(ALONSO, 2009). 
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 Vários aspectos contribuíram para que o movimento ambientalista eclodisse e se 

estruturasse no mundo e no Brasil. Circunstâncias sociais e políticas foram convenientes para 

a associação de grupos e suas respectivas mobilizações, ao que Alonso chama de mudanças na 

estrutura de oportunidades políticas (EOP), onde “vias de mobilização política foram abertas” 

favorecendo esse movimento (ALONSO, 2007 p. 153). 

 Na época, diferentes eventos internacionais denunciavam os fatores da crise ambiental 

mundial. Um exemplo foi O Clube de Roma, criado em 1968, onde vários especialistas se 

reúnem e elaboraram, em 1972, um relatório intitulado „Os Limites do Crescimento‟; e a 

Conferência de Estocolmo onde se vislumbrou um panorama global do estado de degradação 

ambiental na busca de uma melhoria na qualidade do ambiente humano (DIAS, 2000, p. 17).  

 Paralelamente e sob pressão internacional, cria-se, no governo militar do presidente 

Geisel em 1974, a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, vinculada ao Ministério 

do Interior. Essa secretaria origina-se principalmente por cobrança de algumas agências 

internacionais “[...] que exigiam a existência deste tipo de órgão, junto com relatórios de 

impacto ambiental” (VOLA, 1987, p. 8). Segundo Dias, este foi “o primeiro organismo 

brasileiro de ação nacional, orientado para a gestão integrada do ambiente” (2000, p. 17). 

Embora modesto este órgão possibilitou o prelúdio e o desenvolvimento de uma legislação 

ambiental, o que significa “[...] novos espaços políticos e novas estruturas de mobilização 

para veicular suas reivindicações [...]” (ALONSO, 2007, p. 154). Todavia, cabe salientar que 

antes da criação da SEMA já existia outra entidade na esfera estatal que gestionava as áreas 

protegidas, o Instituo Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, criado em 1967 e 

vinculado ao Ministério da Agricultura. A sua função era “[...] gerir e fiscalizar as áreas 

protegidas em franca expansão pelo território nacional” (MEDEIROS, 2005, p. 52). Com a 

criação da SEMA, era esperado que essa secretaria aglutina-se a gestão das áreas protegidas 

no Brasil ficando ao IBDF apenas tratar do “desenvolvimento da economia florestal”, 

entretanto “por razões de cunho político isto não ocorreu” (Ibidem, 2005, p.54). A partir desse 

momento, passa-se a ter dois espaços responsáveis em gerir áreas protegidas no Brasil. Essa 

situação terá consequências futuras na formação do atual Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

Estimulados por estes e outros acontecimentos, grupos de ativistas ambientais se 

reúnem em microambientes, ou “microcontextos de interação social” assim denominado por 

Alonso. São aqueles de origens diferenciadas, mas que se identificam entorno de uma causa 

onde “emergem identidades coletivas” (ALONSO, 2007, p. 155). Essa autora traça quatro 
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realidades importantes de “micromobilização” que são: a Fundação Brasileira para 

Conservação da Natureza (FBCN), fundada em 1958, de caráter conservacionista, onde seus 

componentes se vinculam principalmente às ciências naturais e, muitos são funcionários 

públicos; a segunda instituição é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN), fundada em 1971 em Porto Alegre, onde seus integrantes também são oriundos 

das ciências naturais e que tiveram contato com associações conservacionistas, seu mais 

imponente membro é José Lutzenberger; a terceira instituição é o Movimento Arte e 

Pensamento Ecológico (Mape), formada por artistas plásticos, escritores e jornalistas, fundada 

em 1973 em São Paulo e que usa a linguagem artística nas manifestações; e, por último, a 

Associação Paulista de Proteção Natural (APPN), também de São Paulo e fundada em 1976, 

fruto da reunião de moradores que protestavam contra a construção de um aeroporto 

internacional e que ganha à adesão da Universidade de São Paulo - USP (ALONSO, 2007, p. 

156 e VIOLA, 1987, p. 8).  

Para Alonso, estes microcosmos de articulações acabam por criar “diferentes gêneros 

de identidades coletivas como „ambientalistas‟” (2007, p. 156), que se agrupam conforme seu 

modo de ação e identidade, mas com um ideal, o ambiental. Além disso, Viola destaca que o 

ano de 1974 torna-se o “[...] começo do movimento ecológico no Brasil” (1987, p. 9), 

favorecido pela visibilidade que a AGAPAN passa a ter, e também devido ao alargamento 

político desse momento, contribuindo com o fortalecimento dos movimentos sociais e do 

futuro movimento ambientalista. 

Cabe aqui situar o que são esses “diferentes gêneros” que proporciona uma identidade 

própria de certos segmentos dos ativistas e o formato de suas ações ecológicas e, futuramente, 

as políticas relacionadas ao ambiente. Alonso fornece o conceito de Diani identificando dois 

tipos de caminhos e ideologias, chamando-os de “frames3 típicos do ativismo ambientalista” 

(2007, p. 156). Um deles denomina-se de „conservacionista‟ sendo aquele que pensa a 

preservação ambiental mantendo-o em seu estado selvagem, reservando aos cientistas naturais 

a exclusividade. O outro frame denomina-se „ecologia política‟ que elenca os estados de 

degradação ambiental vinculando-os ao um tipo de desenvolvimento econômico (ibidem, 

2007, p. 156). Com isso, no Brasil, os ativistas e suas instituições se alinham aos frames: 

conservacionista ou socioambientalista vinculado a ecologia política. 

                                                           
3 “Frames” são esses instrumentos cognitivos e guias para a ação que permitem aos ativistas questionar uma 
dada situação social antes não problemática, atribuir responsabilidade a grupos ou autoridades por tal estado de 
coisas e apresentar estratégias para alterá-lo. (ALONSO, 2007) 
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Entretanto, torna-se importante salientar que tais modos de se pensar a relação com 

natureza não são exclusivos, Diegues em seu livro Mito da Natureza Intocada aponta duas 

linhas de raciocínio. A primeira é “A conservação dos recursos naturais” proposta por 

Grifford Pinchot, onde pensa a conservação ambiental acompanhada de um uso racional. 

Conforme Diegues, essa ideia suscitou o surgimento de outros segmentos, como o 

conservacionistas, desenvolvimentistas e o ecodesenvolvimento na década de 70 (sec. XX). Já 

a outra proposta é de John Muir que pensa a natureza mais no sentido de apreciação estética e 

de preservação do mundo selvagem (wilderness). Essa linha de pensamento vincula-se ao 

preservacionismo (DIEGUES, 1994, p. 24). O interessante que este último conceito 

apresentado por Diegues se aproxima da ideia de conservacionista de Alonso. Poderíamos ir 

mais além nessa tentativa de classificar essa relação, mas paremos por aqui. Sendo assim, 

afastando-se das confusões e/ou caminhos conceituais vou tratar aqui da seguinte forma: há 

aqueles que pensam a preservação da natureza mantendo seu sentido original, de natureza 

selvagem (wilderness), que chamarei de restritivos. Do outro lado, tem-se um grupo de 

pensadores que veem a possibilidade do uso dos recursos naturais de forma equilibrada e 

racional, os mais flexíveis, mas que não abrem mão de um cuidado e uso adequado dos 

recursos naturais. Dessa maneira, na caminhada das instituições citadas anteriormente 

(FBCN; Agapan, Mape, APPN), se situam entre estes dois blocos, influenciando as suas 

articulações, mobilizações e, por extensão, a legislação ambiental. 

Porém, para que os ativistas ambientais brasileiros se tornassem um movimento, seria 

necessário resolver alguns problemas de “coordenação de sua ação coletiva” que seriam 

formar uma “rede conectando-se entre si”, estabelecer “estratégias de mobilização” e elencar 

um “frame comum”. Esses impasses foram se resolvendo conforme foram surgindo algumas 

estruturas de oportunidades políticas (EOP), que se constituíram em três momentos: “[...] o 

processo de Redemocratização; a Constituinte e a Rio-92” (ALONSO, 2007, p. 158). 

 

Movimento Ambientalista - Oportunidades de articulações 

 No período da redemocratização, a primeira estrutura de oportunidade política (EOP), 

o afrouxamento político favoreceu coalizões e acertos que permitiram uma melhor articulação 

nas lutas ambientais. Como por exemplo, manifestações em Defesa da Amazônia, contra 

instalações de indústrias potencialmente poluentes e de usinas nucleares, dentre outras. 

(ALONSO, 2007, VIOLA, 1987). Essas lutas proporcionaram a estruturação de redes de 

articulação, o que Alonso denomina de “uma incipiente rede ambientalista [...]” (2007, p.158). 
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Embora não muito eficazes, elas potencializaram a associação e a visibilidade, tornando 

perceptíveis à sociedade questões ambientais e o movimento ecológico. Com isso, novos 

contingentes são atraídos, inclusive ativistas políticos da redemocratização, estudantes e 

outros movimentos sociais. Isso tudo proporciona uma efervescência cultural e política que 

favorece o movimento ambiental (VIOLA, 1987, p. 11). As quatro instituições mais 

proeminentes – FBCN; Agapan, Mape, APPN – desenvolveram diferentes frentes, entretanto, 

a que mais se projetou foi a Agapan, na pessoa de José Lutzenberger, que conseguiu agregar 

todos os frames tendo um fluxo maior entre as entidades e os militantes (ALONSO, 2007, p. 

159). Sendo assim, ela consegue estabelecer um acordo entre os mais restritivos e os mais 

flexíveis nas questões ambientais formando assim “a primeira coalizão estável” e elencando 

um frame predominante, o dos mais flexíveis, ou seja, o socioambientalista. 

 Uma segunda estrutura de oportunidade política (EOP) se revela na participação da 

arena política que, segundo Viola, ocorre num processo gradual. Nas campanhas às eleições 

em 1982, dos governos estaduais, uma parcela discreta de ativistas se envolvem. Já no 

movimento das diretas já, um contingente maior de ecologistas decidem participar do 

palanque a favor das eleições diretas para a presidência da República. Contudo, esse evento 

político serviu de alicerce ao principal EOP, que conforme Alonso se consistiu na Assembléia 

Constituinte (2007, p. 160). À medida que se aproximava as eleições para essa Assembléia, 

torna-se consenso entre a maioria dos ativistas a importância de tomar parte, direta ou 

indiretamente, da elaboração da futura Carta Constitucional. A tônica dessa participação era 

“ecologizar o debate constituinte”, elegendo membros da causa ou apoiando simpatizantes. 

(VIOLA, 1987, p. 13). Foram quatro os caminhos percebidos e diversos debates acalorados 

para defini-los, que se organizaram em: apoio a candidatos de qualquer partido; lançar 

candidatos avulsos sem partido; dar apoio aos “candidatos de partidos da esquerda”; e ter 

partido próprio. (ALONSO, 2007, p. 160).  

 Seguindo as orientações da Assembléia Constituinte, os ambientalistas optaram pelos 

seguintes caminhos: a criação do Partido Verde – PV ou apoiar a candidatura de diferentes 

partidos, mas comprometidos com uma “agenda ambiental mínima, composta pela agregação 

de temas socioambientalistas e conservacionistas, com pitadas de contracultura”. Sendo 

assim, esse grupo formou uma „Lista Verde‟ engendrando uma “rede ambientalista nacional, a 

Coordenação Interestadual Ecológica para a Assembléia Constituinte (CEIC)” (ALONSO, 

2007, p. 161). Essa se torna à forma mais efetiva de chegar ao parlamento, elegendo Fábio 
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Feldman4 o defensor da „Lista Verde‟. Percebe-se que a forma associativa se mostrou mais 

eficaz que aquela que optou pela criação de um partido (2007, p. 161). Além dessa 

articulação, os ativistas ambientais se organizaram para criar subcomissões com a temática 

ambiental e „Iniciativas Populares‟ através de abaixo assinado. Houve grande pressão contra 

algumas pautas ambientalistas. Grupos de direita formaram o „Centrão‟ que se opunha aos 

projetos à esquerda. Mais uma vez os grupos de ambientalistas tiveram que se associar em 

torno de uma pauta comum e sob a liderança de Feldman criou-se a “Frente Nacional de Ação 

Ecológica” que articulou diferentes ações sobre os parlamentares. Dessa forma, foi possível 

“assegurar os pontos conservacionistas do capítulo sobre meio ambiente na Constituição de 

1988” (ALONSO, 2007, p. 161). Destaca-se que nesta segunda EOP prevaleceu o cunho mais 

restritivo no que se refere às questões ambientais. Isto ocorreu por que “[...] as negociações 

lideradas pela Frente Nacional de Ação Ecológica deram relevo aos temas conservacionistas, 

mais palatáveis para deputados não-ambientalistas, basicamente a proteção a ecossistemas 

[...]” (ibidem, 2007, p. 161). Mas mesmo assim, a Constituinte tornou-se fundamental para 

fortalecer a união dos grupos ambientalistas, apesar das divergências internas.  

 A terceira estrutura de oportunidade política (EOP) para os grupos ambientalistas foi à 

realização no Brasil da segunda Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento a conhecida a Rio-92. A conjuntura política da época a princípio não era 

favorável aos ambientalistas. A gestão do então Presidente Collor acaba por afastar das 

agencias estatais as representações dos ambientalistas, que eram mais alinhados a partidos de 

esquerda e também algumas associações se profissionalizaram distanciando-se da arena 

política. No entanto, o “formato „participativo‟ da Conferência” (ibidem, 2007, p. 163) 

inspirou novamente a associação desses grupos consolidando-se no Fórum Brasileiro de 

ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – FBOMS, em 1990 

(ibidem, 2007, p. 164). Mas, para agregar novamente os ativistas, estes necessitaram sofrer 

uma reciclagem diante da proposta de desenvolvimento sustentável trazida pela Conferência, 

e, também, diante da premência de se vincularem a outros movimentos sociais. Todo esse 

cenário promoveu o surgimento de um novo frame o “neocoservacionismo” que aglutinava as 

questões relacionadas à biodiversidade, ao desenvolvimento sustentável, e as sociais, 

tornando-se “[...] uma língua franca para todos os grupos do movimento ambientalista, dos 

pioneiros dos anos 1970 aos conversos em 1992” (ALONSO, 2007, p. 165). A abordagem 

mais política passa para uma mais técnica e é fortalecida a ideia de rede, formando-se várias à 
                                                           
4 Fábio Feldman foi ativista da Oikos uma dissidência da APPN. Candidato pelo PMDB-SP, sendo o parlamentar 
que mais se evidenciou na inclusão de temas de proteção ambiental na constituinte de 1988. 
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nível nacional ganhando “[...] uma estrutura simultaneamente descentralizada e 

institucionalizada” (ibidem, 2007, p. 166). 

 

Movimento Ambientalista e Legislação Ambiental 

 Em vista do esboçado até aqui, cabe enfocar alguns pontos para se chegar a algumas 

reflexões que vincula o movimento ambientalista à legislação ambiental em especial a de 

unidades de Conservação (UC). Primeiramente, os enfoques dados à relação da sociedade 

humana com a natureza, ou seja, os conservacionistas (restritivos) e os socioambientalistas 

(flexíveis) se fazem presentes nas diferentes mobilizações e nas intervenções na esfera estatal 

onde ora um ou ora outro se torna mais proeminente. Não há como negar à forte influência 

dos dois frames, e uma constante disputa pelo poder simbólico de cada um. Outro aspecto a 

ser ressaltado é a presença em boa parte das instituições ambientais de ativistas oriundos das 

ciências naturais que possuem, em sua maioria, uma visão mais voltada à preservação da 

natureza de forma mais isolada. O cunho social foi sendo inserido a posteriori.  

Um terceiro aspecto se refere ao Instituo Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – 

IBDF, que a partir de 1974 divide com a SEMA a gestão das áreas protegidas. Este instituto, 

percebendo a necessidade de regulação e fiscalização das áreas protegidas, promove um 

estudo em 1979, conjuntamente com a Fundação Brasileira para Conservação da Natureza 

(FBCN), na tentativa de buscar o melhor formato de gestar as áreas protegidas no território 

nacional. Neste estudo, intitulado „Plano do Sistema de Unidades de Coservação do Brasil‟ 

(IBDF/FBCN, 1979, apud MEDEIROS, 2008, p. 56), surge pela primeira vez a terminologia 

“unidades de coservação”. Tal estudo sofre posteriormente uma revisão, em 1982, pelas 

mesmas entidades e acaba, por questões políticas, tornando-se inviável. Porém, em 1988 o 

IBDF retoma essa ideia e encomenda à Fundação Pró-Natureza (Funatura) uma nova pesquisa 

e uma proposta de anteprojeto de lei para a “[...] criação de um Sistema Nacional de Unidades 

de Coservação” – SNUC (MEDEIROS, 2008, p. 56). Após debates entre técnicos e 

representantes de entidades civis este anteprojeto é enviado ao Congresso Nacional em 1992. 

Conforme Medeiros, a longa tramitção nas duas casas do Congresso envolve uma trama de 

debates, reivindicaçãoes, e disputas de interesses. Há uma demanda entre preservacionistas 

(restritivos), conservacionistas5, socioambientalistas e ruralistas. Estes “[...] travaram uma 

verdadeira batalha que mobilizou a imprensa, ONGs, além de fortíssimos lobbys no 

Congresso na defesa de suas posições sobre a forma e os critérios de proteção da natureza” 

                                                           
5 Aqui o termo conservacionista tem uma tendência que busca equilibrar uso e preservação. 
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(MEDEIROS, 2008, p. 57). Na tentativa de se superar este impasse e englobar todas as 

tendências, a versão final do SNUC, divide as categorias de Unidades de Coservação (UC) em 

duas, as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável, onde a primeira 

reune UC que preservam a natureza permitindo-se apenas o uso indireto. E a segunda tenta 

compatibilizar a preservação da natureza com uso sustentável (BRASIL, 2000). Porém, para 

Medeiros, o projeto final fica muito semelhante ao proposto pela funatura, onde o cunho 

preservacionista (restritivo) acaba prevalecendo. Muitas unidades de conservação (UC) foram 

criadas no Brasil, e essa influência ainda é percebida até os dias atuais, onde o cunho mais 

científico e o de natureza intocável, possuem grande predomínio. Parece que a natureza do 

lugar só passa a existir a partir da sua configuração como UC (GODOY, 2000). Contudo, 

existe uma natureza anterior a ela, a sua própria existência e toda a comunidade humana e 

não-humana, suas relações ecológicas, sociais e culturais. A educação pode ser um foco de 

vinculação, tematização e irradiação desse lugar e suas relações, possibilitando o sentido de 

pertencimento. Mas desde que ela e a comunidade participem da configuração do lugar que é 

a unidade de conservação. 

Considerações finais 

Refletindo a partir de todos estes dados e das interpretações de diferentes autores, 

pode- se suscitar que o movimento ambientalista foi se complexificando ao longo do tempo. 

Para tanto, uma sequência de estruturas de oportunidades políticas (EOP) colaboraram para a 

formação de redes e associações entre os ativistas. Partindo da ideia romântica de cuidado da 

natureza, foram-se a agregando a esse movimento os conceitos de ecologia, biologia da 

conservação, etc. Posteriormente e paulatinamente, os campos da sociologia, filosofia, 

educação e política, inclusive a partidária. Todo esse arcabouço acaba por influenciar 

significativamente, mas não exclusivamente, a legislação ambiental no Brasil e os modos de 

criação de unidades de conservação. Sendo um campo de constantes disputas, essas também 

se refletem nessa legislação, nas relações entre comunidades e unidades de conservação e, 

provavelmente nos seus conselhos, sejam consultivos ou deliberativos. Todavia, cabe ressaltar 

que esse movimento foi e ainda é um movimento de luta e de denúncia que contribuiu com a 

sociedade dando visibilidade as demandas ambientais e sociais. Tendo uma ou outra entidade 

uma orientação mais conservacionista (flexível), socioambientalista ou preservacionista 

(restritiva), sua existência é de suma importância às questões e emergências ambientais. Mas 

parece que essa tensão ainda sucinta inquietações e refelxões. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS, EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E A INSERÇÃO DAS ESCOLAS NESSE PROCESSO 

 
                                                                                                          Marcones Madruga Farias1 

 Patrícia Mendes Calixto2 
 

Resumo 
O gerenciamento dos resíduos sólidos tornou-se um grande desafio para as administrações públicas de todas as 
esferas, pois além de atender diretrizes que visem à proteção ambiental e responsabilidade social, deverá também 
articular com a sociedade civil um envolvimento e intensificação das ações de educação ambiental. A partir 
disso, o presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão sobre a importância da inserção das escolas, por 
meio da educação ambiental, no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, através da leitura e 
reflexão de autores que analisam o tema em relação ao papel dos educadores nesse processo educativo. Assim, 
observa-se que a escola pode contribuir fortemente através da Educação Ambiental, na mudança de postura do 
ser humano frente a essa problemática ambiental, sendo o educador um agente importante em sensibilizar o 
educando, levando-o a uma reflexão sobre suas práticas diárias e consequentemente uma mudança de atitude em 
relação aos padrões de produção e consumo, pois aplicar a Legislação também requer campanhas de 
conscientizações. 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Educação Ambiental. Escola. 

 
 

Introdução 

O presente trabalho visa a refletir sobre a importância da aplicação da Educação 

Ambiental formal nas escolas como apoio para alcançar as metas estabelecidas pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Para tanto, analisa-se detalhadamente a Lei, e faz-se uma 

conexão com o papel da escola frente a esse processo. 

Num primeiro momento, buscar-se-á pensar sobre a problemática ambiental instaurada 

a partir do aumento da produção de resíduos sólidos, iniciando desde a sua geração, seja ela 

doméstica ou industrial, até seu destino final ambientalmente correto. Nesse sentido, a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos traz objetivos e diretrizes visando a regrar as ações 

empreendidas para tal fim, os quais são analisados nesse artigo. Também, pensar-se-á a 

questão da Educação Ambiental, prevista por lei, nesse processo, a qual contribui para as 

mudanças de atitudes do ser humano em relação ao ambiente. 

Para que as atuais diretrizes possam ser melhor entendidas, faz-se também necessário 

conhecer o histórico das políticas públicas voltadas às questões ambientais a partir da década 

de 1980, sendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – integrante de uma delas, a 

                                                           
1 Mestrando em Educação e Tecnologia pelo Programa de Pós-Gradução Profissional do Instituto Federal Sul-
Riograndense – IFSul Pelotas; Especialista em Educação Ambiental; Licenciado em Ciências Biológicas; 
marconesfarias@hotmail.com; 
2 Professora do Instituto Federal Sul-Riograndense; Doutora em Educação Ambiental; Mestre em Educação 
Ambiental; Graduada em Geografia; patrícia.tutoria@gmail.com. 

369

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, Lei nº. 6.938/81. Assim, far-se-á um 

levantamento das iniciativas em prol do meio ambiente adotadas pelo setor público no país. 

 Finalmente, discutir-se-á o papel da escola diante das ações previstas como 

fundamentais para a redução, não-geração, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. 

Nesse sentido, a importância da Educação Ambiental em promover esses conteúdos será 

discutida a partir das análises de teorias voltadas à formação de uma consciência ambiental 

pelos profissionais da educação, a partir de autores como Isabel Carvalho, Mauro Guimarães, 

Marcos Reigota, entre outros. 

   
Produção e consumo – uma problemática ambiental 

O crescimento da população mundial ocorrida nos últimos anos, principalmente na 

migração para a cidade, interfere diretamente no aumento da relação produção e consumo, 

que por sua vez impacta na geração de resíduos sólidos (BRASIL, 2013, p.24). Em meio a 

este contexto torna-se imprescindível o descarte e o destino final adequado dos detritos 

gerados pelo ser humano. 

Um importante tema referente às questões ambientais tem sido pauta de discussões em 

conferências municipais, estaduais e federais, envolvendo ambientalistas, empresários, o 

poder público e a sociedade civil, o qual diz respeito à forma de como se deve “tratar” os 

resíduos sólidos. E essa preocupação toma conta das agendas públicas, associada ao crescente 

aumento da população, principalmente urbana, o que impacta no aumento do uso de matérias-

primas e consequentemente na geração se resíduos sólidos.  

Nos últimos anos, vive-se um panorama de mudanças relacionadas à vida do ser 

humano e dos demais seres vivos. Guimarães (2004), ao refletir sobre o papel da educação 

ambiental na práxis pedagógica das salas de aula, declara que a questão pode ser de certa 

forma entendida como crise – uma confrontação com fatores que podem levar à extinção a 

vida do planeta. Nas palavras do autor, essa 
[...] é uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos 
de nossa vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das 
relações sociais, da economia, da tecnologia e da política. É uma crise de dimensões 
intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência sem precedentes 
em toda história da humanidade. Pela primeira vez temos que nos defrontar com a 
real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta (Capra apud 
Guimarães, p.23). 
 

Na intenção de buscar soluções para a problemática ambiental anunciada, o Governo 

Federal, depois de vinte e um anos de discussões, negociações e participação social na 

elaboração das políticas públicas, envolvendo o setor produtivo e a sociedade civil instituiu a 

370

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

Cabe destacar seu Art. 1º, que já diz a que veio: 
[...] Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. 
 

     Não é necessária muita pesquisa e teoria para chegarmos à conclusão de que o ser 

humano ainda está muito longe de perceber que ele é parte da solução do problema. Isto se 

manifesta pelas atitudes de gerar resíduos sólidos de maneira desenfreada e muitas vezes não 

dando o destino final  ambientalmente correto. Porém, a implantação da Legislação procura 

disciplinar de modo integrado, ou seja, atribuindo responsabilidades aos geradores, sendo eles 

poder público, pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas direta ou indiretamente ligadas à 

geração dos Resíduos Sólidos. 

Quanto a essas responsabilidades, em seu Art.5º, mais uma diretriz importante, de 

ação adotada pelo governo para alcançar as metas estabelecidas. Trata-se da articulação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, que integra a Política Nacional do Meio 

Ambiente, com a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Além disso, em relação à gestão local dos detritos, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS – determina que por ser de competências dos municípios, eles devem 

elaborar seus próprios planos de resíduos sólidos. O mesmo é denominado Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, e deve contemplar o conteúdo mínimo 

descrito na PNRS, devendo ser compatíveis com realidade local. 

Outro detalhe fundamental da Lei é que um dos principais instrumentos presentes no 

Art. 8º da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS é a Educação Ambiental, vista como 

transversal. No que se refere às obrigações que cabem aos municípios, ou seja, a da 

elaboração dos seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, 

a educação ambiental está presente também como sendo uma diretriz a ser cumprida e é 

prevista como conteúdo mínimo dos Planos Municipais, “programas e ações de educação 

ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos” (de acordo com o Inciso X, Art. 19°).  

Percebendo a dimensão da Educação Ambiental e a sua relevância como instrumento 

de mudança de mentalidade e comportamento do ser humano face ao mundo em que vive, 

destaca-se a importância do processo educativo formal e as ações provenientes disso. Nesse 

sentido, podemos salientar que 
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[...] o processo educativo, entendido na perspectiva da interação entre conteúdo e 
prática, deve estimular cidadania ambiental, qualificando a participação pública nos 
espaços de consultas/deliberações (fóruns, conselhos, etc.) e de gestão ambiental e 
mobilizando a sociedade sobre a necessidade de uma mudança profunda em toda 
cadeia relacionada aos modos de produção e consumo (Brasil, 2013). 
 

Portanto, através da Educação Ambiental pode-se criar uma percepção referente à 

maneira como está sendo praticado cotidianamente o descarte e à ações necessárias para a 

redução dos resíduos sólidos na natureza. 

 

Histórico das Políticas Públicas de Educação Ambiental no Brasil  

Sendo a PNRS integrante da Política Nacional do Meio Ambiente, e mais uma das 

muitas iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente e adotadas pelos órgãos públicos, 

faz-se necessário conhecer um pouco sobre de que forma foram institucionalizadas tais 

legislações. 

Primeiramente, diante da demanda, o Brasil institucionalizou políticas públicas 

voltadas para a Educação Ambiental no início dos anos 80 com a Política Nacional do Meio 

Ambiente (lei nº. 6.938/81), incluindo-a em todos os níveis de ensino. Em 1988, a 

Constituição brasileira em seu capítulo sobre o Meio Ambiente, inclui a Educação Ambiental 

como direito de todos e dever do Estado. Tendo ainda em 1989 a criação do Fundo Nacional 

do Meio Ambiente (Lei 7.797/89), que apoia projetos de EA (Carvalho, 2012, p. 52). 

Já na década de 90, muitos outros fatos apontam o crescimento da Educação 

Ambiental, tornando-a mais conhecida – é criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

com ele Núcleos de Educação Ambiental do Ibama e dos Centros de Educação Ambiental do 

Ministério da Educação – MEC (Carvalho, 2012, p. 52).  

Também, durante essa década foram criados Programa Nacional de Educação 

Ambiental, Câmaras Técnicas Temporárias de Educação Ambiental, elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo que o marco maior foi a Lei 9394/96 – Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – e a Lei 9795/99, que trata da Política Nacional de Educação 

Ambiental, regulamentada em 2002 pelo Decreto 4.281 (Carvalho, 2012, pp. 52-53) 

Além disso, para Guimarães (2004), a Educação Ambiental é destacada como tema 

transversal para todo o currículo nacional, conforme estabelecido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs – elaborados pelo Ministério da Educação MEC. Sendo assim, 

ela deve se fazer presente nas escolas de diferentes maneiras, trabalhada pelos professores das 

diversas disciplinas. Exemplos concretos de sua aplicação podem-se observar nas escolas em 
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geral, quando se veem Feiras direcionadas ao tema, trabalhos dos alunos expostos nas salas de 

aula e nos murais, etc.  

 

A contribuição da escola na Educação Ambiental – uma alternativa transformadora no 

modo de pensar e agir  

 

A partir da criação de leis, cabe uma reflexão sobre a Educação Ambiental presente 

nessa realidade – tanto aquela que a escola transmite quanto a que os alunos demonstram em 

suas ações e comportamentos frente ao espaço em que vivem. Nesse sentido, destaca-se a 

importância da participação das escolas diante desse processo, trabalhando a Educação 

Ambiental na perspectiva da interação entre conteúdo e prática, da necessidade de uma 

mudança profunda em toda cadeia relacionada aos modos de produção e consumo.  

Assim, considera-se sendo a escola um dos locais privilegiados para a realização da 

educação ambiental, transmitindo e multiplicando atitudes sensíveis e reflexivas em relação às 

questões planetárias. Cabe aqui a descrição dada por Reigota (1998) de que “os cidadãos do 

mundo, atuando nas suas comunidades, é a proposta traduzida na frase muito usada nos meios 

ambientalistas: „pensamento global e ação local, ação global e pensamento local‟” (p. 12). 

Ainda, 
[...] claro que a educação ambiental por si não resolverá os complexos problemas 
planetários. No entanto, ela pode influir decisivamente para isso, quando forma 
cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. Tendo consciência e conhecimento 
da problemática global e atuando na sua comunidade, haverá uma mudança no 
sistema, que se não é de resultados imediatos, visíveis, também não será sem efeitos 
concretos. [...] Os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e 
deles virão soluções. Estas não serão obras de gênios, de políticos ou tecnocratas, 
mas sim de cidadãos e cidadãs (Reigota, 1998, p.12). 
 

Nesse contexto, os desafios enfrentados estão atrelados à busca de reflexão sobre as 

práticas arroladas a novas ações em relação ao meio ambiente buscando uma melhor 

qualidade de vida, e no que diz respeito à Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, um 

apoio importante para atingir as metas estabelecidas. Sendo assim, mudanças de atitudes 

voltadas à preservação do meio ambiente, ao correto descarte dos resíduos, à conscientização 

em relação ao meio em que os indivíduos habitam, ao comportamento social e político 

relacionado à questão ambiental, enfim, diferentes ações em todo o território nacional buscam 

refletir sobre esse tema tão amplo e cujas perspectivas não se esgotam. 

Pensando-se nisso, pode-se resumir através da análise de Gomes (2006) que “a 

preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica, e a formação desta 

depende da educação e, em particular, da educação ambiental”. Nesse sentido, a legislação 
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brasileira promove discussões relevantes em relação ao trabalho da Educação Ambiental em 

âmbito nacional nas instituições educacionais. Podemos ver que 
[...] a Educação Ambiental é parte do movimento ecológico. Surge da preocupação 
da sociedade com o futuro da vida e com a qualidade da existência das presentes e 
futuras gerações. Nesse sentido, podemos dizer que a Educação Ambiental é 
herdeira direta do debate ecológico e está entre as alternativas que visam construir 
novas maneiras de os grupos locais se relacionarem com o meio ambiente. A 
formulação da problemática ambiental foi consolidada primeiramente pelos 
movimentos ecológicos. Estes foram os principais responsáveis pela compreensão 
da crise como uma questão de interesse público, isto é, que afeta a todos e da qual 
depende o futuro da sociedade (Carvalho, 2012, p. 51). 
 

Diante dessa contextualização, observa-se que nessa perspectiva de Educação 

Ambiental é fundamental conseguir fazer com que a escola observe que através de suas 

iniciativas em relação à questão ambiental, ela consiga  
[...] levar os indivíduos e os grupos a adquirir o sentido dos valores sociais, um 
sentimento profundo de interesse pelo meio ambiente e a vontade de contribuir para 
sua proteção e qualidade. [...] Não adianta só falar de meio ambiente, mas também 
mudar os comportamentos individuais e sociais (Reigota, 1998, p. 32). 

 

 Frente à necessidade da essa mudança de comportamentos individuais e sociais está a 

contribuição da escola de forma fundamental através do trabalho da Educação Ambiental 

desde os primeiros anos escolares. Dessa forma, pode-se criar amor e respeito em relação ao 

meio ambiente, bem como preocupação na resolução da problemática ambiental. 

 

Considerações finais 

É um grande desafio para todos os seres humanos, como sociedade, alcançar as metas 

estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. No entanto, as estratégias 

foram lançadas pelos órgãos competentes, para os quais a Educação Ambiental aparece como 

uma ferramenta importante e eficaz para alcançar os objetivos propostos. 

Fica evidente que todas as ações de Educação Ambiental em relação ao PMGIRS, 

sejam elas formais ou não-formais, são válidas, pois tais iniciativas são formas de colocar em 

prática a legislação criada para tais fins. Mesmo sendo adotados programas de educação 

ambiental por ONGs, cooperativas, associações de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, secretarias municipais de Meio Ambiente, e outras entidades, tratar o tema na 

escola por meio de políticas de educação ambiental visando a mudanças de atitudes em 

relação ao consumo e à geração de resíduos sólidos é uma estratégia imprescindível para 

resultados efetivos. 

A escola, portanto, desempenha função primordial para a formação de cidadãos 

conscientes de seus deveres para com o meio em que vive. Um cotidiano escolar voltado à 
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prática ambiental com ações concretas, tais como separação, acondicionamento e descarte 

correto dos detritos gerado em sala de aula, é tão importante quanto reflexões sobre o 

engajamento de cada um em alcançar as metas propostas pela Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos. 
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POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL DO 

CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR / FURG: PERSPECTIVAS DOS 

ESTUDANTES DO CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO BINACIONAL 

 

 

 Desirée Fripp Santos1 
Dione Iara Kitzmann2 

 

 

Resumo 
A Educação Ambiental crítica traz no seu campo de pesquisa, reflexão e ação, um posicionamento de mudança, 
buscando uma organização social justa e solidária, a qual defende que os indivíduos possuem possibilidades de, 
na prática, desenvolver-se continuamente, transmutando – modificando não só a forma, mas também a essência – 
a maneira como se relacionam entre si e com a natureza ecológica. O ser humano possui a fantástica capacidade 
de modificar as circunstâncias de sua existência, de imaginar novas possibilidades, de projetar o futuro e de 
materializa-lo através de sua postura e sua ação. A educação, assim, pode assumir um papel preponderante na 
potencialização dessa capacidade humana, de uma maneira crítica e dialógica, tendo na solidariedade, como um 
compromisso histórico de mulheres e homens, uma das formas de luta capazes de promover e instaurar a ética 
humana. Assim, estudar um espaço educativo formal, com todas suas singularidades e desafios, é uma maneira 
de contribuir com o seu desenvolvimento, buscando uma formação crítica e emancipatória.  A principal razão 
pela qual acreditamos ser importante desenvolver este estudo no campus de Santa Vitória do Palmar/FURG é, 
justamente, estimular a permanente construção de um espaço educativo capaz de estabelecer relações dialógicas 
de ação-reflexão-ação entre os sujeitos envolvidos, fortalecendo valores de justiça social e equilíbrio ambiental 
através do ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Gestão Ambiental. Universidade. 
 
 

Considerações Iniciais  

 A Educação Ambiental crítica traz no seu campo de pesquisa, reflexão e ação, um 

posicionamento de mudança, buscando uma organização social justa e solidária, a qual 

defende que os indivíduos possuem possibilidades de, na prática, desenvolver-se 

continuamente, transmutando – modificando não só a forma, mas também a essência – a 

maneira como se relacionam entre si e com a natureza ecológica. O ser humano possui a 

fantástica capacidade de modificar as circunstâncias de sua existência, de imaginar novas 

possibilidades, de projetar o futuro e de materializa-lo através de sua postura e sua ação 

(SILVEIRA, 2012). A educação, assim, pode assumir um papel preponderante na 

potencialização dessa capacidade humana, de uma maneira crítica e dialógica, tendo na 

solidariedade, como um compromisso histórico de mulheres e homens, uma das formas de 

luta capazes de promover e instaurar a “ética universal do ser humano” ( FREIRE, 1996). 

 

                                            
1 Mestranda em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande; email: desifripp@gmail.com 
2 Doutora em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande; email: docdione@furg.br 

 

376

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



A opção por pesquisar dentro deste campo da Educação Ambiental é devido à 

compreensão de que essa perspectiva promove reflexões e ações críticas com relação ao 

sistema social vigente. Esse viés se preocupa em desvelar as razões pelas quais a crise 

socioambiental só vem se intensificando, trazendo para o debate o modo de vida e o modelo 

de produção injusto e opressivo atual, e para a ação modos de romper com tal realidade. Não 

nos cabe aqui dissertar, exaustivamente, sobre tal problemática, porém precisamos ter 

conhecimento da mesma, para assim embasar nossa escolha de um estudo sustentado por um 

viés crítico e emancipatório. 

Assim, estudar um espaço educativo formal, com todas suas singularidades e desafios, 

é uma maneira de contribuir com o seu desenvolvimento, buscando uma formação crítica e 

emancipatória.  A principal razão pela qual acreditamos ser importante desenvolver este 

estudo no campus de Santa Vitória do Palmar/FURG é, justamente, estimular a permanente 

construção de um espaço educativo capaz de estabelecer relações dialógicas de ação-reflexão-

ação entre os sujeitos envolvidos, fortalecendo valores de justiça social e equilíbrio ambiental 

através do ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica. 

É interessante saber que o campus foi planejado e estruturado a partir da politica 

nacional de expansão do ensino superior, através do Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o qual busca ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior. As ações preveem, além do aumento de vagas, 

estratégias de ampliação ou abertura de novos cursos e campi, o aumento do número de 

estudantes por docente, a redução do custo por estudante, a flexibilização de currículos e 

combate à evasão. Nesse contexto, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) expandiu 

suas atividades acadêmicas, implantando campus nos municípios de Santa Vitória do Palmar e 

São Lourenço e expandindo o campus de Santo Antônio da Patrulha.  

No ano inaugural de suas atividades acadêmicas, o campus no qual desenvolveremos a 

pesquisa, possuía apenas dois prédios (das salas de aula e da administração), utilizados para o 

desenvolvimento das aulas das duas turmas do curso de Turismo Binacional. Neste período, 

tive a oportunidade de fazer parte de uma das turmas do curso de Turismo Binacional durante 

dois semestres. Período no qual as vivencias cotidianas permitiram-me conhecer as qualidades 

e as problemáticas presentes em um campus universitário avançado.  Percebendo, assim, 

quanto aquele ambiente era promissor para contribuir com o desenvolvimento de futuros 

profissionais responsáveis e éticos. Porém, para isso a comunidade acadêmica  teria que estar 

comprometida com aspectos de gestão alinhados a preceitos socioambientais. Devido a 

decisões pessoais, abandonei tal curso de graduação, para me dedicar profissionalmente ao 
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campo da educação ambiental. Mesmo com esse afastamento, minha ligação com o campus 

segue, pois conheci pessoas comprometidas com uma nova postura perante as relações sociais 

e ambientais, a qual me identifica e direciona meus estudos. Desta forma, busco, com essa 

pesquisa, contribuir para o fortalecimento de um espaço educativo formal realmente 

comprometido com a sustentabilidade socioambiental, buscando, através da perspectiva dos 

estudantes do curso de Turismo Binacional, dissertar sobre as potencialidades de contribuição 

da Educação Ambiental para esse comprometimento. 

Como pergunta central do estudo, busco compreender como um campus universitário 

pode contribuir para a formação socioambiental de seus estudantes, a partir da perspectiva da 

E.A. crítica. Acredito que processos coletivos de participação estudantil potencializam ações 

que criam uma cultura socioambiental crítica, importante para ações e pesquisas que 

culminem no desenvolvimento de um campus universitário sustentável e para a formação de 

profissionais e cidadão éticos e críticos perante a crise socioambiental enfrentada no sistema 

social hegemônico. 

Para isto pretendo compreender, a partir da perspectiva da E.A. crítica, como um 

campus universitário pode contribuir para a formação socioambiental de seus estudantes. 

Buscando, assim, analisar as potencialidades da E.A., no processo de constituição de um 

campus socioambientalmente sustentável, a partir da perspectiva dos estudantes do curso de 

Bacharelado em Turismo Binacional; identificar e analisar, a partir da perspectiva dos sujeitos 

pesquisados, os conceitos e os elementos que podem contribuir para a sustentabilidade 

socioambiental do Campus de Santa Vitória do Palmar/ FURG; e compreender, dentro da 

perspectiva da educação ambiental crítica e transformadora, o papel da gestão universitária no 

desenvolvimento de um campus socioambientalmente sustentável.  

Sabe-se que os ambientes educativos precisam ser permeados de reflexão e 

dialogicidade, onde educandos e educadores construam, coletivamente, saberes capazes de 

fortalecer ações que firmem essa nova forma de relação indivíduo-indivíduo e indivíduo-

natureza. É necessário compreender, então, a função social da universidade de formar 

criticamente profissionais éticos, tornando-os cidadãos mais conscientes da crise vivenciada e 

comprometidos com a transcendência da mesma. Sabemos que essa é uma visão um tanto 

quanto utópica da função social da universidade, porém é sob a ótica que a Educação 

Ambiental Crítica está embasada, tanto em seus debates teóricos como em suas ações com e 

na sociedade. Na Educação Ambiental os componentes „reflexivo‟ e „participante‟ são 

importantes para que a coletividade tenha clareza dos problemas e dificuldades enfrentados e 

se comprometam em buscar soluções e alternativas para as mesmas (REIGOTA, 2012), esses 
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componentes são essenciais na formação acadêmica crítica, aqui defendida e referenciada. 

 

A Educação Ambiental que defendemos 

 
A Educação Ambiental está intimamente ligada às questões sociais e ambientais e às 

suas crises atuais, as quais possuem suas raízes no modelo socioeconômico hegemônico. 

Desta maneira, não podemos refletir e atuar nesse campo sem ter a compreensão das 

condições sobre as quais a sociedade está alicerçada. 
Os educadores ambientais devem integrar-se aos movimentos políticos e sociais que 
lutam por uma vida melhor a todos, contribuindo (...) nesse processo de dialogo 
permanente, tentando gerar as bases de uma educação que se objetive na busca do 
outro, para a construção de uma pluralidade que fundamente o sentido ético da vida 
humana, e a presença constante da utopia e da esperança (LUZZI, 399). 
 

É conhecido que tal crise ambiental afeta de forma injusta a sociedade como um todo. 

Um pequeno grupo social, que está à frente da exploração dos bens naturais, não é tão afetado 

pelos impactos ambientais, que suas atividades geram, como a grande maioria da população, 

que além de ser explorada e oprimida socialmente, sofre os efeitos mais drásticos de tais 

impactos. 

Como um campo de estudo e como um campo de prática social, a Educação Ambiental 

Crítica, Transformadora e Emancipatória busca problematizar as situações de conflito, a fim 

de encontrar caminhos para a justiça ambiental, para o empoderamento popular e para a 

emancipação humana. Loureiro (2009) defende essa perspectiva, alertando para a necessidade 

de efetuar ações educativas plenas, articuladas em todas as esferas da vida social, para que 

assim se consolidem iniciativas capazes de mudar o “modelo de sociedade contemporâneo” . 

Devido a esse atual sistema produtivo incessante, o qual dissemina uma cultura de 

consumo e exploração humana e natural, impactos ambientais de grande risco estão 

acontecendo globalmente. As esferas políticas estão atentas para tal situação, porém suas 

ações neoliberais de mercado se restringem a encontros e debates, sem uma real pressão para 

que as grandes se responsabilizem pelos impactos socioambientais que suas atividades 

produtivas geram. Tal situação dificulta a superação da problemática que a sociedade 

enfrenta, e que só vem se agravando com o passar das décadas. 

O nosso planeta é formado por um só grande ecossistema, o qual é marcado pela 

interdependência dos seres vivos e dos elementos considerados abióticos. Essa 

interdependência é evidenciada pelos impactos ambientais gerados em um determinado 

território que afetam outros tantos territórios. É cada vez mais evidente, como afirma Soler 

(2013, p.16), que " toda a diversidade natural tem sido ameaçada  por ações humanas, sobre 
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tudo ligadas àquilo que chamamos de desenvolvimento ou, melhor dizendo, 

desenvolvimentismo" – conceito que defende que  a economia pode crescer de forma 

ilimitada, desconsiderando as consequências para a crise ecológica. 

Refletir sobre as condições históricas que nos levaram a vivenciar a atual crise 

socioambiental é perceber que ela vem se intensificando na mesma medida que as grandes 

economias mundiais vêm crescendo. Vivemos uma das fases mais críticas da história da 

humanidade, ao assistir a contaminação e destruição dos solos; à falta de água ou excesso com 

as chuvas torrenciais; à ameaça a biodiversidade; ao aquecimento global, decorrente da 

poluição; à destruição das florestas; entre outras degradações (GAUTÉRIO 2012, p.28) 

        Tal reflexão nos atenta para o fato de que a crise não é por si só ambiental, mas 

também social, econômica e cultural. Nesse contexto, Loureiro (2012) defende ser impossível 

se alcançar a sustentabilidade,  
enquanto ideia que prega uma vida social digna no presente sem comprometer a vida 
futura, no marco (ou a partir) de uma sociedade desigual, cujo o modo de produção 
não é compatível com o metabolismo natural e seus ciclos ecológicos. (LOUREIRO, 
2012. p.13) 
 

        Para enfrentar tais mazelas sociais, a educação torna-se um importante elemento de 

controle e de luta social. Não por acaso que o modelo educacional posto é centrado na 

perspectiva do mercado, onde os educando não passam de recursos humanos a serem 

treinados e capacitados para fortalecer o modo de produção capitalista. A educação para a luta 

e para o movimento social está pautada nos ideais os quais buscam no empoderamento e na 

emancipação humana, através dos grupos coletivos, uma sociedade justa e equânime.  

Sabemos que nosso crescimento e nosso amadurecimento são constantes, devido as 

nossas capacidades imaginativas, criativas e construtivas. Compreendemos que o processo 

educativo é permanente, pois estamos sempre adquirindo e compartilhando conhecimento em 

todas esferas de nossas vidas, sejam elas familiares, acadêmicas, sociais e/ou profissionais. 

Somos, ao mesmo tempo, educandos e educadores, construímos e compartilhamos saberes 

constantemente, numa relação de respeito, crescimento e cooperação mutua. Tendo como 

base essa perspectiva de educação popular freireana, Gautério (2012) defende que a Educação 

Ambiental deve atuar de modo a romper com o modelo educacional posto, sendo 

transformadora e emancipatória, com conteúdos, temáticas e objetivos capazes de fomentar 

meios para ações humanas individuais e coletivas vinculadas a um processo educativo 

transformador do mundo e de nós mesmos. Essa educação busca mudanças locais e globais, 

visando um mundo mais justo socioambientalmente. 
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Educação Ambiental e Gestão Ambiental  

A Educação Ambiental aqui defendida busca, então, subsidiar a leitura do mundo de 

maneira mais complexa e instrumentalizada, para que sua intervenção contribua no processo 

de transformação da realidade socioambiental (GUIMARÃES, 2005). A relação entre os 

processos educativos e de gestão precisa estar alinhada com a perspectiva crítica de uma nova 

forma de organização social, onde um pequeno grupo de indivíduos não mais possua o poder 

de decidir como os bens naturais serão usufruídos pelo ser humano. Quintas (2008) defende 

que na gestão pública, uma das tarefas primordiais da educação ambiental é buscar a 

mitigação dos impactos socioambientais que as atividades humanas geram. Assim,  
Uma gestão ambiental democrática e transparente pressupõe que os diferentes atores 
sociais disponham de conhecimentos e habilidades que lhes permitam intervir 
efetivamente no planejamento e execução de ações que afetem a qualidade do meio 
ambiente. (QUINTAS, 1995. p.6) 

 
Tal tarefa só é possível de ser desenvolvida através de processos coletivos de 

participação, onde o individuo e a coletividade constroem valores sociais, ambientais e 

culturais, compartilham e constroem conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a justiça socioambiental. 

 

Aspectos metodológicos 

O estudo das relações sociais estabelecidas por indivíduos com historicidade, saberes e 

valores, é o campo de investigação da pesquisa social. Nesta abordagem, todos os envolvidos, 

investigador e investigados, influenciam na construção do conhecimento. O ser humano 

possui capacidades criativas e cognitivas, as quais o possibilita a pensar e a compreender sua 

realidade. Para atender essa necessidade de compreensão, o método cientifico desenvolveu-se, 

primeiramente, através da  racionalidade técnica do positivismo, o qual priorizava 

informações estritamente quantitativas. Conforme Deus et al, citando Thiollent (2006), tal 

“abordagem não respondia às  questões subjetivas, às situações problemáticas surgidas no 

contexto social onde a pesquisa objetiva não conseguia solucionar e até mesmo 

ignorava.”(DEUS et al. 2010. p.3) 

Dentre as várias estratégias de desenvolver uma pesquisa qualitativa, o estudo de caso 

constitui-se como um método abrangente, debruçando-se sobre uma situação específica que se 

supõe ser única ou especial, por certos aspectos, buscando descobrir nela o que há de mais 

essencial e característico e, assim contribuir para a compreensão holística de certo fenômeno 

de interesse (COUTINHO,2008). 
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Desta maneira, nossa proposta de investigação é realizar um estudo caso avaliativo no 

campus avançado da FURG em Santa Vitória do Palmar, tendo como sujeitos de investigação 

os estudantes do Curso de Bacharelado em Turismo Binacional, buscando analisar 

informações que nos auxiliem a desvelar quais as potencialidades da E.A. no processo de 

constituição de um campus socioambientalmente sustentável.  

Como primeira etapa do estudo, utilizarei técnicas metodológicas da pesquisa 

documental, para contextualizar o histórico do campus de Santa Vitória do Palmar/RS, pois 

compreendo ser importante conhecer o local onde o fenômeno de pesquisa constitui-se. Para 

isso, analisarei os documentos de constituição do campus, os Projetos Políticos Pedagógicos 

(P.P.P.) dos cursos ali instituídos, de maneira cientificamente comprometida com a veracidade 

dos dados, sistematizando os mesmos, construindo as informações pertinentes ao estudo 

realizado.  

Paralelamente, aplicarei questionários semi-estruturados nos sujeitos de investigação, 

buscando analisar, através do método Survey, o espaço da Educação Ambiental no cotidiano 

do campus avançado de Santa Vitória do Palmar/FURG, assim como identificar as 

potencialidades da Educação Ambiental em desenvolver processos educativos 

dialógicos/dialéticos com os atores sociais envolvidos, visando a contribuição nos processo de 

constituição do campus como sendo socioambientalmente sustentável. Como ferramenta 

estatística de tabulação e cruzamento de dados, usarei o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). A amostragem da pesquisa serão os 119 estudantes do curso de 

bacharelado em turismo binacional, por ser esse curso o mais antigo no campus e por ter sua 

ênfase nos patrimônios cultural e natural. 

O questionário é baseado na literatura existente sobre „universidade sustentável‟, a 

qual indica que é a partir dos processos de uso racional dos bens naturais, desenvolvimento de 

conhecimentos, técnicas e tecnologias limpas e formação consciente e crítica dos estudantes 

sobre a crise socioambiental enfrentada, que se pode alcançar um campus sustentável e 

comprometido com o real enfrentamento da mesma (LAYRARGUES, 2011). Assim como no 

projeto de pesquisa (o qual a FURG faz parte) “Definição de Indicadores e Avaliação dos 

Compromissos com a Sustentabilidade na FURG” (Projeto UAM – Latino América – 2014), 

buscando levantar os conceitos sobre questões sociais e ambientais do campus, na perspectiva 

dos sujeitos investigados. Os questionários serão auto-aplicados pelos estudantes e, esses 

terão orientação pertinentes para  a adotar um procedimento padrão ( ROCHA et tal, 2012) 
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Considerações finais 

Dentro da perspectiva freireana de que o processo educativo é constante e que ocorre 

em todos os espaços de convívio social, a universidade configura-se como um ambiente 

educativo formal de grande influência na sociedade. Busca-se, nas relações existentes entre 

discentes, servidores, docentes e comunidade, contribuir no desenvolvimento tecnologias 

cientificas e habilidades profissionais (GUIMARÃES, 2005). Nessa ótica, no cotidiano 

acadêmico o desenvolvimento dos conhecimentos precisa acontecer de maneira dialógica, 

onde nossos saberes instituídos relacionam-se com as teorias e com as técnicas científicas, 

inerentes à universidade, buscando ampliar e potencializar nossas habilidades, transformando-

nos em sujeitos capazes de atuar de maneira ética, responsável e solidária . Uma maneira de 

desenvolvermos esse ambiente educativo de conscientização, possível causador de rupturas na 

ordem estabelecida, é promovendo a reflexão crítica realizada através da práxis – na qual a 

ação e a reflexão são as chaves para a transformação do mundo (FREIRE, 1996). 

Diante da perspectiva de que as universidades devem ser espaços educativos voltados 

para as reais necessidades humanas, numa relação dialética/dialógica, pensar nos desafios da 

contemporaneidade é uma necessidade ontológica do ambiente universitário. Os paradigmas 

educacionais precisam estar orientados para a sustentabilidade, buscando na criatividade, na 

inovação, no diálogo e na ação - capacidades propriamente humanas - estratégias de 

superação da crise socioambiental enfrentada atualmente. 

Para pensar a gestão ambiental universitária é necessário, então, compreender a 

importância de, nos seus processos, disseminar uma cultura desalienada sobre as injustiças 

sociais e desastres ambientais, buscando desenvolver métodos de gestão alinhados com os 

desejos, as expectativas e as necessidades da comunidade acadêmica e social, assim como da 

legislação ambiental pertinente. 

Desta maneira, é evidente que desenvolver um estudo nesse campo de pesquisa, onde 

o ambiental e o social estão intimamente ligados, contribui para o desenvolvimento e o 

fortalecimento de políticas de educação e gestão ambiental nas universidades. Investigar, 

dentro da perspectiva dos estudantes do curso de bacharelado em Turismo Binacional, quais 

as potencialidades de tornar o campus de Santa Vitória do Palmar/FURG sustentável 

socioambientalmente, é defender que a participação e a construção coletiva das diretrizes de 

gestão ambiental, através de processos dialógicos entre toda a comunidade acadêmica, torna o 

processo mais legítimo e adequado à realidade e ao cotidiano local. 

 

383

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Referências 

 

CORRÊA, Luciara Bilhalva. A gestão de resíduos sólidos da UFPel: construção de politicas 

integradas na perspectiva da educação ambiental. In Gestão de resíduos em universidades. 
Org. CONTO, Suzana Maria de. Caxias do Sul: Educs, 2010. 
 
COUTINHO, Clara Pereira. Unidade Curricular: Métodos de Investigação em Educação. 
Universidade do Minho: 2008. 
 
DEUS, Adélia Meirelis de et al Estudo de Caso na Pesquisa Qualitativa em Educação: Uma 
Metodologia. Disponível em:    
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_14.pdf, 
Acesso em: 25/04/2014. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 
Paz e Terra.1996. 
 
GAUTÉRIO,Daiane. Subsídios à interpretação crítica da educação ambiental. In.Educação 
Ambiental e mudanças ambientais no Estado do Rio Grande do Sul: Subsídios ao Estudo. 
Ministério da Educação.Rio Grande, 2012. 
 
GUIMARÃES, Mauro. Intervenção educacional: do 'grão em grão a galinha enche o papo' 

ao ' tudo junto ao mesmo tempo'. In. Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) 
ambientais e coletivos educadores. Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005, 
195 p. 
 
LAYRARGUES,Phillipe Pomier, et tal.. Diagnósticos de percepção ambiental: o que pensam 

os alunos da Faculdade UnB Planaltina sobre gestão ambiental e sustentabilidade 

universitária. In Universidade para o século  XXI: educação e gestão ambiental na 
Universidade de Brasília. Brasilia: Cidade Grafica e Editora, 2011. 
 
LOUREIRO,Carlos Frederico Bernardo. Sustentabilidade e Educação: um olhar da ecologia 

política. São Paulo:Cortês, 2012. 
 
LUZZI, Daniel. Educação Ambiental: pedagogia, política e sociedade. In Educação 
Ambiental e Sustentabilidade. Barueri. Manole, 2005. 
 
QUINTAS, José. Anais do Seminário sobre a Formação do Educador para atuar no Processo 

de Gestão Ambiental.- Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, 1995. 
 
REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
 
ROCHA, Cacilda Michele Cardoso Rocha, et tal. Gestão de resíduos sólidos: percepção 

ambiental de universitários em uma instituição de ensino superior. In Revista Eletrônica do 
Mestrado em Educação Ambiental. Rio Grande: FURG, 2012. 
 
SILVEIRA, Wagner Terra. Os fundamentos estáticos na Educação Ambiental transformadora. 
2012. 125 f. Dissertação ( Mestrado em Educação Ambiental) – Instituto de Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande. 2012. 

384

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



SOLER, Antonio. Políticas de Educação Ambiental: (re)cohecendo e enfrentando a crise 

ecológica.In.Educação Ambiental e mudanças ambientais no Estado do Rio Grande do Sul: 
Subsídios ao Estudo. Ministério da Educação. Rio Grande, 2012. 

385

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ENCONTRO, DIÁLOGO E RECONHECIMENTO 

CARTA ABERTA PELA OCASIÃO DO VI EDEA 

 

Filipi Vieira Amorim1 
  
 

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas 
opções que fiz, no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso 
partir de que devo “conquistá-los”, não importa a que custo, nem tampouco temo 
que pretendam “conquistar-me”. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou 
elas, na coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com 
elas (FREIRE, 2014, p. 132). 

 

A premeditada escolha da epígrafe traz à tona a intencionalidade subscrita que permeia 

a essência daquilo que me parece constituir a ontologia do “Encontro e Diálogos com a 

Educação Ambiental”. Entre o excerto do educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997) e o 

título desta carta há muito em comum: tanto na reflexão freireana quanto no título existe o 

anúncio da importância do encontro, do diálogo e do reconhecimento do Outro. É sobre o 

reflexo dessa comunhão dialógica que falarei, (re)conhecendo a multiplicidade de vozes, as 

diferenças epistemológicas e o opulento espaço de confraternização e debates que durante 

esses dias pudemos estabelecer. 

Entre tantos mencionáveis ocorridos, parece-me que a Educação Ambiental tem como 

maior desafio (entre outros, obviamente), hoje, buscar a superação do horizonte individualista 

dos modos e modas de vida da sociedade. Digo isso porque ficou visível (em todos os nossos 

debates) que vivemos um tempo em que o individualismo é o imperativo da racionalidade 

prática em relação ao ethos, por assim dizer. Isso não é nenhuma novidade, eu bem sei, mas é 

necessário reforçarmos esse entendimento para que possamos compreender as causas, os 

riscos e os prejuízos, que esse individualismo se nos impõe. Do mesmo modo, tomando a 

salutar questão de enfrentamento e resistência ao individualismo, como ponto de partida desta 

carta, poderemos entender o sentido stricto do nosso “Encontro e Diálogos com a Educação 

Ambiental”.  

O individualismo, sobretudo, é um paradoxo: representa a ilusão de que estamos ou 

somos “só”, debruçados sobre o oneself, quando na verdade estamos inseridos num mundo 

1  Doutorando em Educação Ambiental (PPGEA-FURG). Email: filipi_amorim@yahoo.com.br 
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que totaliza bem mais de 7 bilhões de pessoas. Esse mundo, que convencionalmente 

chamamos Planeta Terra, está inserido num Cosmos de 156 bilhões de anos-luz (número que 

representa uma “probabilidade forçada”, como se diz na física astronômica). Bem, isso 

significa afirmar que, caso nosso “mundinho” seja extinto, o Cosmos sequer sentirá nossa 

falta. Estamos, na realidade, uma vez mais, sozinhos: num pequeno planeta periférico, em 

alguma esquina entre a imensidão e a eternidade da noite cósmica. Como diria Carl Sagan 

(1934-1996), somos o “único planeta que temos certeza ser habitado”, somos “um diminuto 

ponto de rocha e metal, brilhando debilmente pela luz solar refletida, [...] inteiramente 

perdido” (SAGAN, 1983, p. 07). Quero dizer que até que ratifiquem o contrário, não vejo 

justificativa ética para assumirmos o individualismo como modo de ser, e estar sendo, num 

mundo possivelmente finito. Ainda menos justificável é o individualismo quando 

reconhecemos, com Martin Heidegger (1889-1976), a finitude histórica do ser (HEIDEGGER, 

2005). Mas, retomarei a questão do individualismo a seguir. 

Quando do desafio desta escrita, pensei inúmeros questionamentos meus, embora 

comuns entre alguns pesquisadores da Educação Ambiental, quanto a essência e a existência 

dessa chamada Educação Ambiental. E durante o evento esperei auscultar uma série de 

respostas. Porém, a pergunta que mais me intriga é a seguinte: o que educa a Educação 

Ambiental? Na espera por tentar responder esse questionamento, recordei a conhecida 

dialética da pergunta e da resposta encontrada nas proposições da Hermenêutica Filosófica, do 

pensador alemão Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Para este filósofo, a pergunta deve ser, 

ela mesma, uma resposta que motiva uma nova pergunta. Essa é a estrutura fundamental da 

comunicação humana: o necessário para o acontecer originário do diálogo (GADAMER, 

2013). É por isso que me tranquiliza o fato de não termos, hoje, todas as respostas, porque 

vejo que saímos daqui com outras tantas perguntas que motivaram e continuarão alavancando 

a possibilidade do diálogo. 

A palavra diálogo aparece agora como a primeira tentativa à repulsa ao 

individualismo. Mas, para que exista diálogo, deve acontecer, primeiro, o encontro. Temos a 

primeira premissa e coincidência axiológica quanto ao sentido do nosso evento, que em sua 

nomenclatura apresenta esses dois termos: encontro e diálogo.  

Tanto o encontro quanto o diálogo não podem existir na esfera do individualismo. 

Arrisco-me a dizer que sem diálogo não há Educação Ambiental. É o diálogo um dos 

fenômenos centrais do compreender humano. É o dialogo um dos elementos que nos faz 

humanos. Que a palavra diálogo não seja aqui confundida com barganha, troca ou 

convencimento em favor de algo, porque isto não é diálogo. O diálogo na Educação 
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Ambiental deve ser crítico, tem de auscultar a realidade, reconhecer o Outro como um Outro 

em sua totalidade, nas dimensões ético-estéticas do mundo da vida. O diálogo de que falo é o 

diálogo do encontro com o Outro, seja esse Outro um igual ou um diferente, mas, sobretudo, 

um Outro em quem somos capazes de reconhecer um Eu: é o diálogo em nome da luta pelo 

reconhecimento do Outro como um Eu; um Eu no Outro. 

 A importância desse diálogo com o Outro significa o reconhecimento de que existe 

uma incongruência significativa entre o diferente e o antagônico. É primordial o diálogo 

com o diferente e, no caso da Educação Ambiental, os diferentes devem encontrar-se, 

repudiar o individualismo e dialogar para que sua luta seja contra o antagônico.  

Nós, pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, educadores e 

educadoras, educandos e educandas, temos de estar atentos ao que o diferente nos diz e 

operar uma escuta aberta, prestativa. Dialogar não é sinônimo de concordar ou de abrir mão 

de nossas escolhas éticas, estéticas, epistêmicas ou políticas, mas significa chegar ao ponto 

consciente de compreender o Outro. O compreender, para Gadamer (2000, p. 23, grifos do 

autor), “não é, em todo caso, estar de acordo com o que ou quem se compreende [...]. 

Compreender é sempre, em primeiro lugar, ‘Ah, agora compreendi o que tu queres!’. Com 

isso eu também não disse que tu tens razão ou a terás!”.  

É necessário aliança com o diferente e luta contra o antagônico. Com o antagônico 

não há diálogo, porque o antagônico não quer ouvir nem quer ser ouvido. O antagônico quer 

ditar normas e ser obedecido sem ser questionado, abafando a dialética da pergunta e da 

resposta. O antagônico apareceu, em nosso Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental, 

repetidas vezes, sob a nomenclatura de capitalismo e/ou modo de produção capitalista. Eu 

diria que este, entre outros, é o nosso antagônico, e com ele não há diálogo: há luta e 

enfrentamento para sua possível e necessária superação. O nosso já identificado, mas não 

único, antagônico, é o promotor do individualismo que nega o encontro e o diálogo, que nega 

o nosso Ser mais (FREIRE, 2014). 

Luta e enfrentamento aparecem, também, quando adjetivamos a educação com o 

predicado ambiental. Educação Ambiental torna-se, portanto, um campo político, por isso 

mesmo ético, estético e epistêmico. O filósofo ambiental Mauro Grün (1965-) já defendeu em 

um de seus artigos que, “na verdade, ética e epistemologia são indissociáveis, pois não se 

pode separar o saber dos valores” (GRÜN, 2007, p. 187). Assim, retomando a pergunta o que 

educa a Educação Ambiental?, não podemos esquecer das dimensões éticas, estéticas e 

epistemológicas em que nos debruçamos quando pensamos a Educação Ambiental. Se não há 

entrelaçamento mútuo e reciprocidade entre essas três dimensões, somos como Dr. Jekyll e 

388

Anais do VI EDEA - Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil: FURG, 24 a 26 de setembro de 2014.



Mr. Hyde (STEVENSON, 2008), do clássico “The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, 

do poeta britânico Robert Louis Stevenson (1840-1894). Isso significa que há o antagonismo 

na nossa própria perspectiva, ou seja, a dimensão ético-estética deve dar suporte à 

epistemologia e a epistemologia deve amparar a nossa compreensão ético-estética do mundo. 

Tudo isso deve estar, necessariamente, atrelado à nossa racionalidade prática: o ser e estar no 

mundo e com o mundo. 

Exemplo concreto de que o diálogo com o diferente é possível foi exposto, e 

comprovado, quando escolhemos como logo de identificação do VI EDEA a imagem do Sul 

como nosso norte: o diálogo com as diferentes culturas da América Latina que o Programa de 

Pós-Graduação em Educação Ambiental, em seus 20 anos de história, tem feito muito bem. E 

por que não dizer que a logo do Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental, em sua 

sexta edição, é o nosso logos, nossa razão enquanto Educação Ambiental? Assumindo essa 

perspectiva seremos capazes de desfazermo-nos daquilo que Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

chamou “moral de rebanho” (NIETZSCHE, 2003). Se tomamos o Sul como nosso norte 

estamos em “contramarcha”, no sentido que defendeu Gomercindo Ghiggi (2013). É a 

Educação Ambiental em contramarcha, em direção oposta ao rebanho individualista: 

reconhecendo o diferente, em luta e resistência contra o antagônico.  

Nas palavras do pintor uruguaio, Joaquín Torres García (1874-1949), eis a justificativa 

para que nosso norte seja o Sul:  
Tenho dito Escola do Sul porque, na realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver 
norte, para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso agora colocamos o mapa 
ao contrário, e então já temos uma justa ideia de nossa posição, e não como querem 
no resto do mundo. A ponta da América, desde já, prolongando-se, aponta 
insistentemente para o Sul, nosso norte (GARCÍA, 1941, s./p.). 

 

Para finalizar, cabe resgatar, uma vez mais, a pergunta: o que educa a Educação 

Ambiental? Particularmente, ouso dizer que, mesmo sem ter a resposta definitiva para esta 

pergunta, acredito que a Educação Ambiental deve educar para o encontro, para o diálogo e 

para o reconhecimento. O reconhecimento, como tem proposto o filósofo e sociólogo alemão 

Axel Honneth (1949-), quando nos fala sobre a luta pelo reconhecimento (HONNETH, 2003), 

ao encontro daquilo que vim dizendo sobre o diferente, significa unir forças sociais 

(econômicas, políticas e culturais) entre os diferentes em nome da legitimação de um 

movimento mais amplo que desestabiliza o status quo em que vive e se perpetua o 

antagônico. Por isso, a Educação Ambiental, in media res, não pode estar afastada da luta pelo 

reconhecimento; é a favor do encontro como superação do individualismo, da promoção do 

diálogo pelo fim do isolamento dos sítios hermenêuticos de horizontes comuns. 
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Registro, ainda, a sugestão e o desafio temático para a próxima edição do Encontro e 

Diálogos com a Educação Ambiental, com a proposta de debruçarmo-nos sobre a seguinte 

questão: o que educa a Educação Ambiental?  

Agradeço a confiança e o apoio dos amigos, colegas, discentes e docentes do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, quando da sugestão do meu nome para 

cumprir esse desafio. A carta que aqui expus é a celebração de um encontro e diálogos com a 

Educação Ambiental, mas sobretudo um encontro e diálogos entre amigos, no sentido 

originário do termo, da philia grega. Por isso mesmo, estou aberto às críticas, sugestões, 

contribuições e colaborações. 

Muito Obrigado! 
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