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APRESENTAÇÃO 

Tamires Podewils, Alana Pedruzzi, Andressa Souza, Junior Mota e Ionara Albani 

 

 É com grande satisfação que trazemos ao público os Anais do IX Encontro e Diálogos 

com a Educação Ambiental, evento este, realizado entre os dias 30 de outubro e 1º de 

novembro de 2017, nas instalações do Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. Alegra-nos as memórias destes três dias sobejados de trocas, de produção de 

conhecimentos e de vivências diversas.  

 Da Tamborada à cerimônia do Rapé pudemos vivenciar catarses estéticas que nos 

fizeram reconhecer o outro – e o grande outro, como fala Mauro Grün sobre a natureza – num 

outro nível. Respiramos! E acima de tudo, abraçamos a possibilidade de caminhar ao lado do 

outro, que na sua outridade nos permitiu viver empaticamente. Na roda de conversa com os 

estudantes indígenas foi possível trocarmos experiências sobre as dores e alegrias de viver a 

Universidade. Compreendemos um pouco mais sobre o que é ser mulher e viver a ciência, 

historicamente masculina, reconhecendo o espaço que ainda nos é negado. Ouvimos e nos 

colocamos lado a lado com o movimento dos trabalhadores da agricultura familiar, com a 

resitência quilombola e com os estudos feministas. No tocante às possibilidades de 

desenvolvimento da Educação Ambiental dentro da academia, fomos levados a refletir sobre 

seu espaço para nos permitir resistir e ampliar a produção de conhecimentos, necessário para 

impedir que nos prostemos frente às crises que vivenciamos. 

 Os Grupos de Trabalho, onde dialogamos sobre os textos que, você leitora e leitor, 

têm em mãos, foram repletos de aprendizagens. A partilha dos conhecimentos produzidos é 

fecunda, uma vez que nos impulsiona a repensar, a todo momento, sobre nossa caminhada 

enquanto pesquisadoras e pesquisadores, educadoras e educadores em contínua formação. 

Enfim, rememorar o IX EDEA nos faz pensar, de maneira quase imediata, nas 

palavras de bell hooks: 

“Todos nós, na academia e na cultura como um todo, somos chamados a renovar nossa 

mente para transformar as instituições educacionais – e a sociedade – de tal modo que nossa 

maneira de viver, ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversidade 

cultural, nossa paixão pela justiça e nosso amor pela liberdade.” 

Desejamos a todas e todos uma profícua leitura!  
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Manhã (9h - 12h): 

Credenciamento e oficina "Resistência" 

 

Tamborada da Resistência (12h30): 

Movimento "Respira, Criatura!" com 

concentração em frente ao RU amarelo, com 

participação do Grupo Tamborada de Pelotas 

 

Tarde (13h30 - 17h): 

Abertura 

Mesa - Educação Ambiental no processo de 

internacionalização 

Palestrante: 

Prof.ª dr.ª Paula Correa Henning (FURG) - 

videoconferência 

Prof.ª dr.ª Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

(UDESC) 

Prof. dr. José Passarini (Udelar/Uruguai) 

Mediadoras: dr.ª Gionara Tauchen 

 

Roda de conversa (17h - 18h) 

Vilmar Alves Pereira (Coord. do 

PPGEA/FURG) 

Ana Isabel Melo dos Santos (UFRGS) 

Darci Emiliano (PPGEA/FURG) 

 

Noite (19h45): 

Confraternização: jantar no CTG da FURG ao 

som da banda Goiaba da Casa 

 

 

31 de outubro 

 

Manhã (9h - 12h): 

Oficinas e mini cursos 

 

Tarde (14h - 17h): 

Mesa - A visibilidade da mulher no campo da 

Educação Ambiental 

Palestrantes: 

Amanda Motta Castro (FURG) 

Carla Valeria Leonini Crivellaro (FURG) 

Roselaine Albernaz (IFSUL) 

Mediadora: Prof.ª dr.ª Claudia da Silva Cousin 

 

Café Cultural (17h - 18h) 

 

Noite (18h30 - 21h): 

Grupos de trabalho 

 

 

1º de novembro 

 

Manhã (8h30 - 12h): 

Mesa - Movimentos sociais, resistência e 

feminismo 

Palestrantes: 

Ana Isabel Melo dos Santos (indígena) 

Luis Weber (FETRAF) 

Maria da Graça da Silva Amaral 

Mediadora: Adriana Paola Paredes Penafiel 

 

Tarde (14h - 16h): 

Mesa - Educação Ambiental como espaço de 

resistência 

Palestrantes: 

Prof. Leandro B. Guimarães (UFSC) 

Prof.ª Louise Alfonso (UFEPel)  

Mediador: Prof. dr. Carlos Roberto da Silva 

Machado (FURG) 

 

Café Cultural (16h - 16h30) 

 

Grupos de trabalho (16h30 - 18h30) 

 

Noite (19h-22h): 

Encerramento 

Leitura da Carta do IX Encontro e Diálogos 

com a Educação Ambiental - EDEA  

Síntese das mesas 

Mística de encerramento 

Cerimônia do Rapé, com Merongo Pataxó 

(indígena)
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SOBRE A RADICALIDADE DA PERSPECTIVA DE 
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Andressa Queiroz Souza
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Agência financiadora: Capes e Cnpq 

 

RESUMO: Neste artigo objetivamos tecer considerações sobre a abrangência da crítica 

desenvolvida por autores que se afiliam a perspectiva da Educação Ambiental Crítica. Os 

autores com os quais dialogamos foram: Loureiro, Layrargues e Guimarães. A escolha de tais 

nomes se deu a partir do levantamento de Bolela e Siva (2015) que destacou estes como os 

primeiros autores brasileiros que trabalham diretamente com Educação Ambiental mais 

citados nas teses e dissertações segundo o banco de Teses e Dissertações do projeto EArte. A 

partir desta delimitação procuramos dialogar com os autores sobre questões como a 

temporalidade com que se relaciona a crítica desta perspectiva e a que elas se contrapõem. 

Por fim, destacamos considerações sobre a Educação Ambiental Crítica primar por uma 

proposição radical ou não. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental Crítica. Marxismo. Radicalidade. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A intenção de desenvolvermos um estudo sobre a possível radicalidade da Educação 

Ambiental Crítica partiu, inicialmente, de nossa percepção sobre a importância desta 

perspectiva no conjunto da Educação Ambiental. Conforme participamos de eventos, 

palestras, fóruns e rodas de debate sobre Educação Ambiental fomos percebendo que esta 

perspectiva tem sido cada vez mais recorrente nas proposições teóricas sobre a Educação 

Ambiental, na fundamentação de projetos ou como referencial prioritário na elaboração de 

reatos de experiência. Não raros são os casos em que ao vermos tal perspectiva sendo 

                                                           
1
Mestre em Educação Ambiental. Doutoranda do PPGEA – FURG. alanadnp@gmail.com 

2
Mestre em Educação Ambiental. Doutoranda do PPGEA – FURG. podewils.t@gmail.com 

3
Pedagoga. Mestranda do PPGEA – FURG. queirozz.andressa@gmail.com 

4
Doutora em Educação. Instituto de Educação/PPGEA/FURG. elisabethlattes@gmail.com 
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desenvolvida nestes espaços os autores que nela se fundamentam desenvolvem sua 

compreensão de Educação Ambiental Crítica situando-a em direta oposição às perspectivas de 

Educação Ambiental baseadas no conservadorismo e no preservacionismo. Esta, nos parece, é 

a primeira grande oposição que fundamenta os debates mais recorrentes sobre Educação 

Ambiental. 

 No entanto, ao vermos a posição dos autores que dialogam nestes espaços, e dos 

próprios autores referenciais da Educação Ambiental Crítica, é bastante comum vermos a 

identificação destas concepções Conservadoras, Conservacionistas ou Preservacionistas como 

àquelas de maior envergadura e dimensão nos debates mais amplos da Educação Ambiental, 

ou seja, naqueles espaços não marcados diretamente pela produção acadêmica como fóruns de 

Educação Ambiental, eventos de larga envergadura como Rio + 20 e outros em que a 

sociedade civil apresenta grande participação ou mesmo na defesa de projetos e 

empreendimentos ambientais. Assim, tem sido sustentada no conjunto da Educação 

Ambiental a ideia de que a Educação Ambiental Crítica nasceria como uma contraposição 

direta a estas perspectivas, bem como aos elementos que com esta se coadunam. Este, 

precisamente, é o elemento em que iremos focar neste escrito, entender a que se contrapõem 

os principais autores da Educação Ambiental Crítica e, consequentemente, seus 

comentadores, o horizonte temporal abarcado nesta crítica e a possível radicalidade 

decorrente destas oposições fundamentais. Trataremos, portanto, de ter como questão 

prioritária a possibilidade desta perspectiva de Educação Ambiental focar na radicalidade de 

suas proposições e a possível vinculação desta aos debates marxistas e marxianos. 

 A fim de que possamos desenvolver tais considerações, vamos procurar dialogar com 

três importantes autores que produzem sobre a perspectiva de Educação Ambiental Crítica, 

Transformadora, Emancipatória ou Libertadora – as quais são tomadas aqui como sinônimos 

de uma concepção bastante ampla –, sendo eles: Carlos Frederico Bernardo Loureiro, Mauro 

Guimarães e Philippe Pomier Layrargues. A indicação destes como nomes referenciais nos 

debates sobre a Educação Ambiental Crítica se deu primeiramente por nossa inserção no 

campo da Educação Ambiental, e com isso a identificação da recorrência destes nomes nos 

debates deste campo, mas também por terem sido estes os primeiros autores brasileiros que 

tratam diretamente sobre Educação Ambiental Crítica destacados na dissertação de Bolela e 

Silva (2015), autora que se constituiu como referência dada a amplitude de sua pesquisa. 
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 Não é nossa intenção, dessa forma, constituir palavra última sobre a perspectiva de 

Educação Ambiental Crítica ou mesmo pretender fazer um estudo de caráter totalizante sobre 

as tendências deste campo, as correntes que prevalecem ou mesmo afirmar, categoricamente, 

apontamos dos autores e fazê-los concordarem ou discordarem de nossas proposições. Nossa 

intenção, pelo contrário, é tecer um estudo de caráter reflexivo, aproximativo e indagador 

sobre esta concepção de Educação Ambiental que nos parece tão difundida e por vezes até 

mesmo, tomada como um referencial garantidor, como fundamento teórico que por si só 

poderia garantir a vinculação de uma pesquisa, projeto ou empreendimento com uma matriz 

transformadora de mundo e com uma oposição fundamental às perspectivas conservadoras, 

conservacionistas ou preservacionistas. 

 Assumimos também, segundo o estudo de Bolela e Silva (2015), de Cruz (2017) e 

conforme excertos dos próprios autores fundamentais neste escrito que o suporte teórico do 

qual estes partem coaduna-se, em maior ou menor grau, com a concepção de mundo marxista 

ou marxiana. Nossa afirmativa se dá não somente por ser Marx um nome recorrente nos 

estudos destes autores, mas também porque as escolas filosóficas referenciadas por estes ou 

nomenclaturas são tidas, ainda que aparentemente, como afiliadas à concepção de mundo 

marxista, dentre as quais, citadas pelos autores, a Escola de Frankfurt, o Materialismo 

Histórico e Dialético, ou, caso optemos por um recorte brasileiro, os estudos de Paulo Freire, 

Moacir Gadotti ou Dermeval Saviani. 

 Assim, não nos parece restarem muitas dúvidas sobre a possibilidade de vincularmos, 

ainda que no plano mais aparente, a concepção de Loureiro, Layrargues e Guimarães para 

com o campo da esquerda ou, mais especificamente, para com os estudos marxistas. 

O QUE DIZEM OS AUTORES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

 Iniciamos nossa incursão pelas principais características da perspectiva de Educação 

Ambiental Crítica a partir de um olhar mais abrangente, do pensamento daqueles que, assim 

como nós, se dedicam a estudar a abrangência, difusão, o impacto e os elementos essenciais 

que compõem esta concepção de Educação Ambiental.  

 Conforme estudo de dissertação de mestrado desenvolvido por Bolela e Silva (2015), 

a Educação Ambiental Crítica tem sido compreensão cada vez mais presente nos debates da 



 

10 
 

Educação Ambiental, opondo-se, majoritariamente, às concepções identificadas como 

conservacionistas ou preservacionistas. Há também a identificação de uma forte vinculação 

desta perspectiva para com os referenciais marxistas e mesmo, mais diretamente, com o 

pensamento de Marx. Segundo pesquisa no banco de dados do projeto EArte, que contempla 

pesquisas de teses e dissertações disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da Capes, no 

período entre 1987 e 2009, utilizando como marcas categoriais o trato da temática ambiental e 

do processo educativo, a autora observou que 35% dos trabalhos contidos nesse banco de 

dados se referiam à perspectiva de Educação Ambiental Crítica.  

Por si só este número poderia não parecer tão impactante porque se considerarmos a 

totalidade de 100% dos trabalhos, 35% não seria uma grande proporção. Também se nos 

mantermos nos marcos da principal oposição levantada pelos autores da Educação Ambiental 

Crítica – aquela que opõe a Educação Ambiental Crítica a uma concepção Conservadora, 

Conservacionista ou Preservacionista – poderíamos identificar um outro cenário, o de que a 

prevalência das pesquisas em Educação Ambiental, os 65% restantes seriam, obviamente, 

identificados à perspectiva Conservadora, Conservacionistas ou Preservacionista. No entanto, 

é preciso que olhemos com mais atenção para estes números a fim de que não nos deixamos 

enganar pelos cenário mais aparentes. Fugindo desta concepção binarista de Educação 

Ambiental, que identifica dois grandes pólos em disputa, vemos um cenário de multiplicidade 

teórica amplamente presente na Educação Ambiental. Comumente podemos observar 

trabalhos sendo estruturados a partir de perspectivas pós-estruturalistas, complexas, holísticas, 

hermenêuticas e outras tantas concepções de mundo, o que nos possibilita dizer que, se é tão 

grande o número de vertentes teóricas dispostas na Educação Ambiental e estas reivindicam 

posições na Educação Ambiental não necessariamente dispostas neste binarismo, então os 

65% de trabalhos que não se desenvolvem com base na perspectiva crítica podem abarcar 

essas múltiplas concepções de Educação Ambiental. O que nos permite dizer que, ainda que 

com um caráter exploratório e reflexivo, talvez o campo da Educação Ambiental não seja 

dado somente por esta dualidade de posições – entre críticos e conservadores –, mesmo que 

reconheçamos que esta é uma posição demasiado importante. 

Considerando esta posição múltipla que perpassa a totalidade da Educação Ambiental, 

também é possível transferir tal raciocínio para os elementos mais internos da concepção da 

Educação Ambiental Crítica. Se percebemos que há uma grande gama de possibilidades de 
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pensar a Educação Ambiental, certamente, no campo que se afilia a perspectiva marxista de 

mundo, possivelmente, cenário bastante parecido teremos, onde diversas são as temáticas 

debatidas, os ideais intencionais de mundo ou proposições de transformação ou reforma 

social. Talvez isto possa nos sugerir que também o campo crítico da Educação Ambiental seja 

menos homogêneo do que possa afirmar imediatamente. 

 Bem como Bolela e Silva (2015), Cruz (2017) também é um autor que se dedica a 

explorar alguns elementos internos da concepção de Educação Ambiental Crítica, afirmando 

em sua tese de doutorado a vinculação à qual temos nos referido, aquela entre a Educação 

Ambiental Crítica e o pensamento marxista, ainda que ponderando sua heterogeneidade. 

 Segundo o autor  

O ponto de partida desta concepção é a perspectiva teórica e metodológica 

presente na obra de Marx (e na crítica marxista de modo geral), sem a qual a 

programática da Educação Ambiental Crítica carece de sentido. Além disso, 

a perspectiva é tributária, como aponta Loureiro (2006), das vertentes 

progressistas que ingressam no Brasil durante as décadas de 60 e 70 do 

século XX (CRUZ, 2017, p.132). 

 Conforme sustentado por Cruz (2017), o pensamento marxista surge no cenário da 

Educação Ambiental Crítica como importante referencial para a constituição desta corrente, 

dando sentido teórico às suas proposições e categorias essenciais. Tendo como parâmetro a 

melhor clareza de sua perspectiva de Educação Ambiental, Loureiro (2012), corrobora o 

excerto de Cruz (2017) ao dedicar uma parte de suas elaborações teóricas a aclarar os diversos 

conceitos utilizados comumente pelos autores da Educação Ambiental Crítica, bem como a 

delimitar a própria concepção desta. A preocupação de Loureiro (2012) nos parece se 

desenvolver devido ao grande número de comentadores que utilizam a perspectiva Crítica de 

Educação Ambiental sem considerar as bases teóricas em que se fundamenta esta 

compreensão. 

 De acordo com Cruz: 

Por outro lado, acompanhar a Educação Ambiental Crítica dos adjetivos 

―transformador‖ e ―emancipatório‖, em uma perspectiva orientada pelo 

marxismo, implica levá-las à um campo propositivo radicalmente 

compromissado com profundas transformações sociais, vinculado à um 

projeto de sociedade incompatível com o capitalismo, evocando uma 

vinculação sociopolítica à qual a crítica-apologética não demonstra adesão 
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(CRUZ, 2017, p. 140). 

 Neste excerto vemos o importante destaque para a vinculação entre esta concepção de 

Educação Ambiental para com um compromisso radicalmente orientado à transformação 

social e a construção de um projeto societário que se incompatibilize com o atual modo de 

produção social. Mesmo apontamento é perceptível nos escritos de Bolela e Silva (2015), 

Canabarro (2011) e Junqueira (2014), onde destacam-se também os compromissos político e 

sociais para com a transformação social. 

 Segundo os comentadores da Educação Ambienta Crítica com que dialogamos até 

agora é possível perceber que há uma vinculação entre a Educação Ambiental Crítica e uma 

posição que pode ser definida como mais próxima do campo da esquerda, ou caso queiramos 

avançar mais ainda, que se situe nos referenciais marxistas. Também podemos ver que há uma 

forte preocupação em constituir no conjunto da Educação Ambiental Crítica uma contundente 

crítica em relação ao status quo, ao capitalismo e seus desmembramentos na política, na 

cultura e na economia. Também fica evidente a posição definidamente a favor da 

transformação desta sociedade e dos pilares da modernidade. Agora vejamos o que os 

principais autores desta concepção têm a nos dizer sobre tais questões. 

 Carlos Frederico Loureiro, segundo elaboração de Bolela e Silva (2015) pode ser 

identificado como o autor de maior dimensão no conjunto da Educação Ambiental Crítica, 

tendo produzido uma série de livros e artigos em que expõe esta posição, bem como 

participado de um grande número de eventos como palestrante referencial sobre as questões 

da vinculação entre a perspectiva Crítica de Educação Ambiental. Conforme a leitura de 

diversos escritos dos autores da Educação Ambienta Crítica, é possível sustentarmos que, 

possivelmente, Loureiro seja o autor que mais abertamente tece relações com o marxismo em 

suas proposições. Em relação aos demais autores também Loureiro se destaca não somente 

pela difusão de seus escritos e concepções, o que faz dele o autor mais citado, mas também 

porque em seus escritos dedica um grande esforço no sentido de debater os elementos que 

procuramos compreender na Educação Ambiental Crítica, como a radicalidade, a perspectiva 

de transformação social e a crítica ao capitalismo e a modernidade. 

 Vemos em sua principal obra, intitulada Trajetória e Fundamentos da Educação 

Ambiental (2012) uma defesa da compreensão transformadora, emancipatória e popular, 
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segundo o qual (LOUREIRO, 2012) é necessária uma retomada das idéias de emancipação e 

transformação social, objetivando discutir com maior profundidade as visões ecológicas 

tecendo relações entre estas e as dinâmicas da sociedade em que são produzidas. O autor 

também tem como foco neste escrito, estabelecer ponderações de caráter ético, colocando sob 

suspeição a absolutização de valores e conceitos. 

 O autor sustenta ainda uma posição firme sobre a necessidade de articular a Educação 

Ambiental Transformadora para com outras instâncias da sociedade, para além do pilar 

educativo, com o sentido de que com isso se possa melhor coadunar forças e estabelecer uma 

democratização das políticas públicas, visando um rompimento para com o atual modelo de 

produção da sociedade. Assim, o autor sustenta que ―o sentido de revolucionar se concretiza 

como sendo a transformação integral do ser e das condições objetivas de existência 

(LOUREIRO, 2012, p. 99)‖.  

 Também podemos identificar no pensamento do autor a lembrança das categorias que 

fundamentam as atuais condições de vida no planeta, sendo elas: a atual forma histórica da 

produção da vida em sociedade, o capitalismo; a modernidade, enquanto sustentáculo teórico 

deste modo de produção; a perspectiva industrialista; e as posições tecnocráticas. Loureiro 

(2012 a) pondera ainda, em diferente publicação, a necessidade de repensarmos a 

identificação homogênea das responsabilidades humanas nas atuais condições de vida no 

planeta, apontando que: ―[...] modos específicos de produção, territorialmente determinados, 

levam a transformações insustentáveis sob o prisma social e ecológico (LOUREIRO, 2012a, 

p. 25)‖. 

 Esta diluição das responsabilidades particulares na degradação do planeta é criticada 

pelo autor quando expõe a seguinte elaboração: 

Até mesmo em textos científicos que primam pelo rigor da pesquisa fica-se 

na superficialidade e em um raciocínio tautológico (os homens degradam, 

logo, a degradação é causada pelos homens). É freqüente em estudos 

ambientais variados se ler uma lista de impactos ambientais tendo como 

causa os chamados efeitos antrópicos. Ou seja, efeitos da ação humana. Mas 

qual homem e mulher? Todos igualmente? Quem causa o quê? Quem gera o 

quê? Nunca se fala isso... é como se fosse indiferente para a atitude gerencial 

e técnica... não por acaso viram soluções mágicas que servem a todos os 

interesse (LOUREIRO, 2012a, p. 25). 
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 No sentido de melhor identificar sua posição sobre a Educação Ambiental Crítica e os 

elementos centrais que a caracterizam o autor define-a da seguinte forma: 

Crítica – por situar historicamente e no contexto de cada formação 

socioeconômica as relações sociais na natureza e estabelecer como premissa 

a permanente possibilidade de negação e superação das verdades 

estabelecidas e das condições existentes, por meio da ação organizada dos 

grupos sociais e de conhecimentos produzidos na práxis; 

Emancipatória - ao almejar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais 

pela intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e 

apropriação material; 

Transformadora – por visar a mais radical mudança societária, do padrão 

civilizatório, por meio do simultâneo movimento de transformação subjetiva 

e das condições objetivas (LOUREIRO, 2012a, p. 89). 

Esta mesma compreensão de Educação Ambiental apresenta-se ainda em outros 

escritos do autor, tais como: (LOUREIRO 2012; LOUREIRO e TOZONI-REIS, 2016; 

LOUREIRO e NETO, 2016; LOUREIRO et al, 2009; LOUREIRO, 2007; e LOUREIRO, 

2004). 

Loureiro, em elaboração conjunta com Tozoni-Reis, expõe ainda que: 

A crítica de matriz marxista, portanto, não se esgota em críticas 

teórico-formais ou éticas, mas se fundamenta na explicitação dos 

mecanismos de produção (pela expropriação do trabalho e uso 

intensivo e expansivo da natureza) e reprodução (pela dominação de 

Estado, hegemonia ideológica e opressão social) do capitalismo, na 

postura teórico-prática transformadora no posicionamento político 

comprometido com as lutas sociais por emancipação (LOUREIRO e 

TOZONI-REIS, 2016, p. 71). 

Guimarães (2004) também é um dos autores da Educação Ambienta Crítica que 

procuram evidenciar a dimensão política da Educação Ambiental, apontando para a 

necessidade de melhor compreensão das relações de poder e a contribuição desta conceção 

educativo-ambiental para a instrumentalização dos seres humanos que se coloquem a favor da 

transformação da sociedade e buscam uma forma social sustentável do ponto de vista 

ambiental. 

No pensamento deste autor é possível identificar também uma crítica as perspectivas 

marxistas que buscam a reforma da sociedade, sustentando o caráter necessariamente 
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revolucionário que tem sua perspectiva de Educação Ambiental Crítica. Segundo o autor em 

publicação em co-autoria: 

A torto e a direito tem sido utilizado o termo EA Crítica, ou EA 

transformadora, ou mesmo EA Emancipatória, entretanto, indaga-se a que 

crítica, a que transformação, a que emancipação se faz referência nos 

infindáveis estudos da área.  Sabe-se que o pensamento reformista, de acordo 

com a socialdemocracia, lidera nessas produções, no sentido de que se limita 

ao modo de produção vigente e nem sequer faz menção a transcendê-lo 

(RODRIGUES e GUIMARÃES, 2011, p. 15). 

 Outro autor importante ao campo da Educação Ambiental Crítica é Layrargues que 

também reivindica a necessidade de uma transformação da sociedade a fim de que se possa 

proteger a natureza e os seres humanos da exploração oriunda dos próprios seres humanos 

(LAYRARGUES, 2006). A perspectiva do autor de trazer a tona a responsabilidade social nos 

lembra que a crise socioambiental da atualidade tem fundamento no afastamento histórico 

entre seres humanos e natureza, bem como no processo iluminista e monoteísta que fazem 

parte da constituição de uma posição paradigmática antropocêntrica. 

 Conforme vemos no pensamento dos autores e de alguns de seus comentadores é 

possível identificarmos de forma bastante imediata a identificação de um crise ambiental 

fundada nas dinâmicas do capitalismo, da modernidade e a definição de que é necessária uma 

transformação social cuja matriz seja radical, ou seja, de que a sociedade não seja modificada 

por reformas lentas e graduais, mas sim, que se altere as condições atuais de vida no planeta a 

fim de que se possa desenvolver uma outra sociedade, social e ambientalmente sustentável e 

definida por um profundo compromisso político para com a responsabilidade social. 

 Ainda que não possamos neste breve espaço dialogar com mais escritos dos autores, já 

podemos ter uma maior aproximação às categorias essenciais que compõem a perspectiva 

crítica de Educação Ambiental. Tratemos então de discuti-la com base nos tópicos destacados 

no início de nosso escrito, qual sejam, a dimensão temporal da crítica dos autores, suas 

principais contraposições e a possível radicalidade desta perspectiva. 

O HORIZONTE TEMPORAL, CONTRAPOSIÇÕES E A RADICALIDADE DA 

CRÍTICA 

 Optamos por tratar da ideia de temporalidade por entendermos que a Educação 



 

16 
 

Ambiental Crítica, nos debates empreendidos por seus autores referenciais bem como nos 

desdobramentos produzidos por seus comentadores, centra seu foco de crítica no horizonte 

temporal mais imediato, procurando esmiuçar as dinâmicas capitalistas e o paradigma 

científico moderno, estabelecendo estes como questões a serem superadas caso queiramos 

rumar a um novo projeto societário. Isto não nos parece questão em que se equivocam os 

autores e seus comentadores, no entanto, é preciso ponderar que este debate sobre os 

problemas do capitalismo e da modernidade como elementos fundantes dos atuais problemas 

societários pode deixar escapar questões que se põem como temporalmente anteriores a estes 

fenômenos históricos citados. 

 Mészáros (2009) é um autor que nos possibilita olhar para os problemas atuais com o 

uma concepção temporal mais abrangente. O autor pondera, por exemplo, que há uma 

diferença substancial entre as dinâmicas do capitalismo e de um processo muito mais amplo 

chamado ―Capital‖. Este segundo, atualmente, assumiria a forma de capitalismo, mas 

conforme lembra o autor, é preciso ainda entender que alguns dos problemas que 

identificamos como próprios do capitalismo, como o antropocentrismo de nossa organização 

social, podem, assim como outras questões as quais se dedica o autor, pertencerem a uma base 

social cujas raízes sejam antecessoras ao capitalismo. Tal raciocínio significa que, se 

queremos superar, por exemplo, esta questão, como tantas outras, é preciso que remontemos a 

elementos temporalmente muito distantes, sob pena de que, se desconsiderarmos tal horizonte 

temporal muito mais abrangente, se busque uma nova forma de organização social sem 

romper com questões muito mais solidificadas em nossa composição histórica. 

 Por isto pensamos ser tão importante destacar esta crítica nomeada ao capitalismo e a 

modernidade, ainda que reconheçamos que vários dos problemas que enfrentamos atualmente 

sejam realmente alicerçados nestas formas históricas de produção da vida social e da ciência. 

Este destaque é necessário, pois queremos superar não só o capitalismo e a modernidade, mas 

sim, o modo de produção feudal que ainda subsiste nesta organização social – mesmo que 

pormenorizado – ou os modos de produção escravistas, dentre outras tantas formas históricas 

precedentes ao capitalismo, mas que com ele permanecem vivas. Advogamos, neste sentido, 

por uma transformação em bases de dominação muito mais amplas que a dominação oriunda 

da forma de trabalho assalariada, como o mais completo e irrestrito rompimento com a 

dominação patriarcal, machista, racista, colonialista e classista. Tal posicionamento nos 
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coloca diante da necessidade histórica de projetar um novo modelo social que rompa, para 

além do capitalismo e da modernidade, com estas coisas que compreendemos maiores, com 

estes elementos que personificam as formas de apropriação privada da família, dos outros, do 

trabalho dos outros e de suas culturas e saberes. 

 Neste sentido reivindicamos uma tomada de posição mais ampla, em especial na 

elaboração teórica daqueles que produzem a Educação Ambiental Crítica no Brasil, país 

majoritariamente formado por mulheres, negros e pessoas não-brancas. Assim, é urgente 

retomarmos a ideia do nó de opressões de que nos fala Angela Davis (2016) em sua magistral 

obra intitulada ―Mulheres, Raça e Classe‖, ou mesmo as ponderações de Heleieth Saffioti 

(2013), importante feminista brasileira que também aponta para o entrelaçamento das 

categorias históricas da raça, do gênero – feminino – e da classe. 

 Reivindicar tais posições não significa, portanto, desconsiderar as importantes críticas 

e ponderações dos autores sobre categorias essenciais na compreensão da atualidade como o 

capitalismo e a modernidade. No entanto, significa sim, perseguir um alargamento temporal e 

uma real radicalidade nas considerações dos autores que, segundo nossa compreensão, 

colocam as dinâmicas da interseccionalidade existente entre raça, classe e gênero como 

questões de segundo plano. O que propõem os autores, nos parece, é uma concepção 

amplamente difundida no marxismo, a de que as questões de classe são coisas prioritárias no 

debate da transformação social e na construção de uma nova sociedade. Este debate, ainda 

que o consideremos pertinente, dada a grande importância das questões de classe e mesmo da 

impossibilidade de fazermos uma análise social contundente sem que dela partamos, não pode 

esconder o fato de que, como nos fala Angela Davis (2016), a raça marca a classe, o gênero 

marca a classe. Pensamos, assim como a autora, que tais questões precisam ser discutidas em 

direta relação para com a mais completa abolição da sociedade de classes, a fim de que a 

revolução que vier – e realmente esperamos que venha – possa partir de um status de maior 

generalização possível da liberdade, onde uns, muito específicos, não se apropriem do corpo, 

dos saberes, do trabalho e da cultura dos outros. 

 Por estes motivos que nossa análise busca evidenciar na fala dos autores e dos 

comentadores o destaque para essas categorias, para que se possa fazer ver as coisas que se 

escondem ―bem debaixo do nosso nariz‖, para que não se negligenciem questões tão 
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importantes quanto a classe, categoria que não há de faltar em qualquer análise marxista que 

se pretenda séria. É por estas e outras questões que voltamos nossos olhos a necessidade de 

englobar na crítica marxista um horizonte temporal mais amplo, uma contraposição mais clara 

a categorias muito maiores que o próprio capitalismo ou a modernidade e a necessidade 

constante de procurar uma análise que realmente se paute na radicalidade, no ir à raiz dos 

problemas, não tangenciando questões de maior envergadura, tão pouco ficando na 

superficialidade das críticas que não nos desacomodam, que não nos fazem pensar sobre os 

nossos privilégios, ou ainda que nos permitam, conscientemente ou não, perpetuar as relações 

de poder que esperamos que não façam parte de uma nova proposição de mundo. 
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Resumo 

Este artigo parte dos resultados parciais de pesquisa de uma dissertação de mestrado em 

Educação Ambiental, o qual objetiva compreender que Formação de Educadores (as) 

Ambientais está sendo desenvolvida no Convênio 069/2015, firmado entre a Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) e a Prefeitura Rio Grande, no contexto do Licenciamento 

Ambiental da Secretaria de Município do Meio Ambiente (SMMA) da Prefeitura Municipal 

do Rio Grande (PMRG). Tal convênio justifica-se como centralidade dessa pesquisa devido 

sua relevância para o vir a ser da Educação Ambiental preconizada nos Programas de 

Educação Ambiental como condicionante dos licenciamentos municipais. Dessa forma, 

compreende-se a partir das análises dessa pesquisa que a Política Nacional Meio Ambiente 

(PNMA) como marco regulatório balizador do regramento nacional, desenvolvendo o 

processo de Licenciamento Ambiental; a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

como fundante da Formação de Educadores (as) Ambientais também em órgãos licenciadores, 

extrapolando os espaços formais de educação. De mesmo modo, considera-se o Código 

Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, bem como no Convênio 069/2015 entre 

Prefeitura e FURG, para Formação de Educadores Ambientais referenciados em uma 

perspectiva crítica de Educação Ambiental. 

Palavras-chave: Licenciamento Ambiental. Educação Ambiental. Formação. 

Introdução 

O presente artigo tem como proposta discutir os resultados parciais de nossa pesquisa 

de dissertação de mestrado, a qual almeja compreender como se desenvolve a Formação de 
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Educadores (as) Ambientais no âmago do Licenciamento Ambiental, da Secretaria de 

Município do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal do Rio Grande – SMMA/PMRG, no 

caso do Convênio N
o
 069/2015 firmado e desenvolvido entre Prefeitura Municipal do Rio 

Grande e Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Para tanto, nesse estudo, preocupamo-nos em compreender como se articula a 

Formação de Educadores (as) Ambientais, em nível municipal, no contexto da Crise 

Ambiental em que vivemos, a qual estamos compreendendo como uma Crise Estrutural do 

Capital (MÉSZÁROS, 2008). Sendo essa, caracterizada como uma crise do sistema capitalista 

em todos os sentidos, a qual se alastra por diferentes setores sociais e afeta principalmente as 

bases da sobrevivência humana – as relações com a natureza externa ao homem. 

Nessa conjuntura, nossa pesquisa, em processo de desenvolvimento, fundamenta-se 

em uma perspectiva histórica, dialética e materialista, a qual caracterizamos a partir de uma 

abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 1987). Logo, considerando o viés teórico que orienta esse 

estudo, elegemos como metodologia de análise das informações a Análise de Conteúdos 

(BARDIN, 1977).  

Já, os estudos desenvolvidos, até momento, no que tange as Políticas Públicas 

ambientais resultam em algumas afirmações iniciais acerca de nosso fenômeno de pesquisa – 

as quais estamos considerando como parte dos resultados encontrados – sendo elas: a Política 

Nacional de Meio Ambiente enquanto instrumento jurídico legal balizador do Licenciamento 

Ambiental em âmbito nacional; a Política Nacional de Educação Ambiental, fundante à 

Formação de Educadores (as) Ambientais nos órgãos licenciadores, rompendo os limites de 

tal formação ser pertencente somente aos espaços formais; e, a referência a uma perspectiva 

de Educação Ambiental para a Formação de Educadores (as) Ambientais em uma perspectiva 

crítica tanto no Código Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, como no Convênio 

069/2015 entre Prefeitura e FURG – o qual é a centralidade desse estudo.  

Dessa forma, organizamos esse trabalho em primeiro momento com uma introdução – 

para apresentação da temática de estudo; em segundo momento trazemos o método de 

trabalho e a metodologia que orienta essa pesquisa. Por conseguinte, discorremos, em terceira 

instância, sobre os pressupostos teóricos do Licenciamento Ambiental no geral, bem como 

refletimos e articulamos sobre os nossos resultados parciais da pesquisa no âmbito do 
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Licenciamento Ambiental local, a partir do Convênio 069/2015 do município do Rio Grande. 

E, por fim, organizamos nossas considerações sobre o caminho da pesquisa percorrida até 

então. 

 

Caminho metodológico  

Almejamos com essa pesquisa desvelar a realidade material concreta a partir da 

fundamentação materialista. De forma que possamos compreender a realidade o mais próximo 

possível da totalidade, explicitando, analisando e explicando os fenômenos objetivos 

enquanto ligações e relações dinâmicas concretas. 

Compreendemos que todos os fenômenos na natureza se dão de maneira articulada 

na objetividade do mundo, precedem a consciência e tem como seu princípio primordial a 

matéria. Para tanto, reafirmamos fundamentados no materialismo dialético que a realidade 

existe independentemente da consciência, assim analisamos o fenômeno na tentativa de 

apreender suas conexões internas, seu movimento, bem como seus intrínsecos conflitos, suas 

contradições, o fenômeno enquanto unidade dos contrários e totalidade (CHEPTULIN, 1982). 

Consequentemente, ao concebermos a pesquisa em Educação Ambiental como forma 

de interpretar, compreender e interferir no mundo, visamos uma abordagem qualitativa de 

pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). De forma que, possamos compreender que Formação de 

Educadores (as) Ambientais está sendo preconizada pelo Convênio 069/2015, o qual foi 

organizado entre Prefeitura do Rio Grande e FURG.  

Tal convênio foi elencado como centralidade dessa pesquisa tendo em vista seu 

intencional de desenvolver um processo de Formação de Educadores (as) Ambientais no 

papel do Gestor Ambiental no contexto do Licenciamento, de competência da Unidade de 

Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SMMA/PMRG.  

Logo, corroborando com a perspectiva teórica e qualitativa dessa pesquisa, buscamos 

na Análise de Conteúdos (BARDIN, 1977) a metodologia de análise das informações. Por se 

tratar de uma metodologia que analisa materiais objetivos, documentos legais, escritas, 

entrevistas e gravações, possibilitando ao pesquisador fazer uso dos materiais sempre que 

necessário sem haver modificações no seu conteúdo. 

Compreendemos a relevância dessa proposta de estudo ao passo que a Formação de 
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Educadores (as) Ambientais é preconizada como subsídio ao desenvolvimento dos Programas 

de Educação Ambiental no Licenciamento. Sendo a Educação Ambiental condicionante dos 

Licenciamentos Ambientais, de competência do município do Rio Grande, exaltamos sua 

importância como trabalho social, a qual pode vir a contribuir para a não degradação 

exacerbada dos recursos da natureza natural, bem como à manutenção das comunidades que 

mantém sua sobrevivência a partir das instâncias primárias dos recursos da natureza. 

Assim, organizamos esse estudo motivados pela práxi cotidiana de um dos 

pesquisadores dessa proposta, o qual desempenha a função de Superintendente de 

Licenciamento e Fiscalização Ambiental na Secretaria de Município do Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal do Rio Grande. Nesse espaço, dentre suas atividades, o pesquisador 

tomou ciência do Convênio 069/2015, firmado e desenvolvido entre a Prefeitura e a FURG, 

para subsidiar os Programas de Educação Ambiental no Licenciamento Ambiental de 

competência local o qual objetiva, desenvolver um processo de Formação Continuada para 

servidores da SMMA, outros gestores públicos e consultores privados, formação essa que 

estamos considerando como Formação de Educadores (as) Ambientais. 

 

Licenciamento Ambiental: pressupostos teóricos  

Nesse momento, discorreremos sobre nosso processo de pesquisa articulado com os 

fundamentos teóricos epistemológicos que orientam nossa compreensão sobre a realidade. De 

modo que, começaremos nossas análises junto à configuração do Licenciamento Ambiental a 

partir das Políticas Públicas Ambientais organizadas em nosso país. 

Dentre o compêndio de regramentos que a sociedade sucumbe, destacamos na história 

das Políticas Públicas brasileiras, três grandes marcos, sendo eles: a criação da Lei 6.938 de 

31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA 

(BRASIL, 1981); a Constituição Federal do Brasil, promulgado em 05 de outubro de 1988 

(BRASIL, 1988); a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 1999). 

Para tanto, a PNMA apresenta como objetivos a preservação, a melhoria e a 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
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dignidade da vida humana. Ainda nessa lei, em seu Artigo 2º, destacamos como a importância 

do planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais a proteção dos ecossistemas, 

com a preservação de áreas representativas, o controle e zoneamento das atividades potencial 

ou efetivamente poluidoras, delineadores dos projetos de Licenciamento Ambiental, e 

anuncia-se a Educação Ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação em 

instituições formais e não-formais, objetivando a capacitação para participação ativa na defesa 

do ambiente (BRASIL, 1981).  

Nessa política, no seu Artigo 4º, inciso VII, observamos a institucionalização da 

premissa do poluidor-pagador – mais um tocante do Licenciamento Ambiental – onde surge a 

imposição a quem polui de recuperar e/ou indenizar os danos causados, conduzindo ao 

usuário a responsabilidade de contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. Já no artigo 5º, onde se delimitam as abrangências das ações, define-se que as 

diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente que estão formuladas em normas e planos 

destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e 

manutenção do equilíbrio ecológico (BRASIL, 1981).  

Entretanto, o Licenciamento Ambiental, cuja responsabilidade regulatória é definida 

pelo Artigo 8º dessa Lei, tem sua regulação pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), como um dos instrumentos de ação do Estado previsto no artigo 9º na Política 

Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981). Compreendemos que esse é apenas um dos 

instrumentos dentre os quais o Estado dispõe para a realização da Gestão Ambiental, contudo 

consideramos que o Licenciamento Ambiental seja o principal mediador das relações do 

Estado com as empresas de interesse financeiro, caracterizando esse processo como de vital 

importância e responsabilidade do ordenamento e controle do uso dos recursos naturais. 

Corroborando com o que compreendemos sobre a Gestão Ambiental do Estado, com 

fins no Licenciamento Ambiental, entendemos que: 

o Estado brasileiro, ao praticar a gestão ambiental, está mediando disputas 

pelo acesso e uso dos recursos ambientais, em nome do interesse público, 

numa sociedade complexa, onde o conflito de interesses é inerente à sua 

existência. Nesse processo, ao decidir sobre a destinação dos bens 

ambientais (uso, não uso, como usa, quem usa, quando usa, para que usa, 

onde usa) o Poder Público, distribui custos e benefícios para a sociedade 

de modo desigual, no que diz respeito ao espaço e ao tempo, localização e 



 

25 
 

duração dos empreendimentos (QUINTAS, 2005, p. 98). 

Desse modo, concebemos que o Estado, ao permitir que a iniciativa privada e as 

instituições de Estado utilizem de forma desordenada determinado espaço e recursos da 

natureza, traz para si a responsabilidade dos impactos e os riscos decorrentes de determinado 

empreendimento.  Entretanto, valendo-se do discurso de garantir o interesse coletivo, o Estado 

define condições para que qualquer empreendimento seja implementado, haja visto que os 

órgãos licenciadores e fiscalizadores são de competência pública e sofrem forte pressão 

política durante os processos de Licenciamento Ambiental. 

Já a Constituição Federal do Brasil, em seu Artigo 23, apresenta como competência 

comum da União, dos estados e dos municípios, no inciso VII, proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em todas as suas formas. Não obstante, a mesma no Artigo 225, define 

que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e responsabilidade de 

proteger, preservar os territórios, a fauna e a flora (BRASIL, 1988). Compreendemos, de tal 

modo, que esses temas são suleadores8 dos processos de Licenciamento Ambiental 

desenvolvidos tanto pela esfera pública como privada.  

Igualmente, no Artigo 225
o
 da Constituição brasileira, mais especificamente em seu 

inciso VI no 1
o
 parágrafo, prevê a obrigatoriedade da promoção da Educação Ambiental nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino do país. Tal consideração impugna pela primeira 

vez a afirmação do Poder Público brasileiro sobre a efetivação da dimensão da Educação 

Ambiental nos processos de ensino e aprendizagem no país. 

Contanto, na Política Nacional de Educação Ambiental, identificamos a 

regulamentação da Educação Ambiental como o processo por meio do qual os indivíduos e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades e competências voltadas 

para a conservação ambiental, sendo o meio ambiente um bem de uso comum, essencial a 

vida sadia. Assim, nesse documento, a Educação Ambiental é concebida como componente 

essencial da Educação nacional, estando presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). 

A PNEA considera, no processo educativo mais amplo, promover a Educação 
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Ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolve, como ação dos 

órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), sendo a SMMA da 

PMRG um dos integrantes desse sistema. Não obstante, consideramos importante exaltar o 

papel do Estado enquanto regulador do Licenciamento Ambiental das instituições privadas e 

públicas, na figura da SMMA, condicionando aos seus licenciados o desenvolvimento de 

Programas de Educação Ambiental destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 

melhoria e o controle efetivo sobre o ambiente de trabalho e sobre as repercussões do 

processo produtivo no ambiente como um todo. 

Sendo assim, um dos principais espaços de garantir a efetivação da Educação 

Ambiental nos empreendimentos é o Licenciamento Ambiental, onde os Programas de 

Educação Ambiental se inserem como condicionante das licenças. Podemos dizer que no 

Licenciamento Ambiental existe um espaço de tensão entre interesses públicos e privados, o 

que torna esse [Licenciamento Ambiental] instrumento de grande relevância da Política 

Nacional de Meio Ambiente voltado para a participação e controle social. 

A Educação Ambiental no Licenciamento Ambiental, assim, atua fundamentalmente 

na gestão dos conflitos de uso e impactos ocasionados por um empreendimento, objetivando 

garantir: a participação e a mobilização dos grupos afetados em todas as etapas do 

Licenciamento e nas instâncias públicas decisórias; a apropriação das informações pertinentes 

ao empreendimento pelo poder público; a produção de conhecimentos que permitam o 

posicionamento responsável e qualificado dos agentes sociais envolvidos. 

No Licenciamento Ambiental, a vertente da Educação Ambiental a ser desenvolvida é 

definida pelo órgão licenciador. Nesse sentido, consideramos a necessidade de compreender 

qual Educação Ambiental está sendo preconizada, pois segundo Layrargues (2011), no Brasil 

há diferentes macro-tendências político-pedagógicas da Educação Ambiental contemporânea, 

as quais se apresentam, como: conservadora, pragmática e crítica.  

Assim, estamos compreendendo a partir desse autor que a tendência conservadoratem 

como princípios ecológicos: a valorização da dimensão afetiva em relação à natureza e a 

mudança dos comportamentos individuais em relação ao ambiente, não questionando a 

superestrutura social vigente em sua totalidade, mas apenas de partes ou setores sociais 

(LAYRARGUES, 2011). Já, a tendência pragmática prima pelo desenvolvimento e consumo 
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sustentável, nessa concepção o meio ambiente é destituído de componentes humanos, como 

uma mera coleção de recursos naturais em processo de esgotamento, aludindo-se então ao 

combate ao desperdício (LAYRARGUES, 2011).  

A terceira vertente caracterizada pelo autor constitui-se em uma perspectiva crítica, a 

qual se define em oposição às tendências conservadoras e pragmáticas, buscando o 

enfrentamento político das desigualdades e das injustiças ambientais. Igualmente, essa 

vertente problematiza as contradições do modo de produção vigente e seu desenvolvimento 

econômico e político, introduzindo na sociedade o debate da cidadania, da democracia, da 

participação, da emancipação humana e da transformação social (LAYRARGUES, 2011).  

Nesse sentido, compreendemos que os projetos de Educação Ambiental exigidos como 

condicionante de Licença devem atender as diretrizes da Educação Ambiental Crítica, no 

processo de gestão ambiental pública. Assim, possibilitando nos órgãos licenciadores projetos 

de Educação Ambiental para além da realização de ações pontuais, fragmentadas e 

despolitizadas, organizando projetos que permitam contextualizar os limites e possibilidades 

de renovação da natureza natural e de permanência das comunidades locais nos territórios de 

onde provem os recursos primários de suas atividades de trabalho. 

Logo, almejamos a Educação Ambiental no processo de Licenciamento Ambiental 

como controle social na elaboração e execução de Políticas Públicas, por meio da participação 

permanente dos cidadãos, principalmente de forma coletiva, na gestão do uso dos recursos 

ambientais e nas decisões que afetam a qualidade do meio ambiente (QUINTAS, 2005). 

Ao assumirmos esse pressuposto, com base no pensamento de Quintas (2005), 

admitimos que a gestão ambiental não se esgota em suas dimensões administrativas e 

técnicas, mas é estruturada e permeada por relações políticas e econômicas que situam as 

próprias escolhas técnicas. Assim sendo, concebemos a Educação Ambiental no 

Licenciamento Ambiental como um processo de mediação entre os interesses dos sujeitos que 

vivem no território a ser licenciado e os empreendedores que visam o uso do local. Esse 

processo de mediação define e redefine, continuamente, o modo como os diferentes sujeitos, 

por meio de suas práticas, alteram a qualidade do meio ambiente, e, também, como se 

distribuem os custos e os benefícios decorrentes da ação desses agentes. 
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O Licenciamento Ambiental no âmbito local: o convênio 069/2015 do município do Rio 

Grande (RS)  

Reafirmamos a necessidade da Educação Ambiental no cerne dos Licenciamentos 

Ambientais no município do Rio Grande enquanto perspectiva crítica. De modo que, 

consideramos a premência do trabalho local com a Educação Ambiental no Licenciamento 

conforme garante PNMA e a PNEA, bem como é direcionado pelo Código Estadual do Meio 

Ambiente do Rio Grande do Sul – Lei 11.520 (BRASIL, 2000).  

A Lei 11.520 (BRASIL, 2000) possibilita o desenvolvimento de Programas de 

Educação Ambiental como condicionante dos empreendimentos licenciáveis. Bem como, 

define que as penalidades de multas aplicadas a infratores, não reincidentes, poderão ser 

substituídas por Programas de Educação Ambiental destinados à área afetada pelas infrações 

ambientais, desde que haja aprovação desses Programas pelo órgão licenciador competente. 

Não obstante, consideramos pertinente salientar que o município do Rio Grande faz 

uso dessas legislações para instituir, no seu rito de Licenciamento Ambiental, Programas de 

Educação Ambiental nas atividades por ele licenciáveis. Desse modo, o poder público 

municipal institucionaliza essas ações através da Secretaria de Município do Meio Ambiente 

(SMMA), conforme atividades definidas pela resolução 288/2014 do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente (CONSEMA) e por convênio de ampliação de competência para 

Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental, constituindo assim as tipologias do 

Licenciamento Ambiental do município do Rio Grande. 

Ademais, a Prefeitura do Rio Grande, no ano de 2016, tem sua ação ampliada quanto 

ao Licenciamento Ambiental e quanto a complexidade da efetivação de Programas de 

Educação Ambiental como condicionante do Licenciamento. 

Dessa forma, mediante o município ter ampliado sua competência no que tange a 

regulação e expedição de Licenciamento Ambiental, consideramos de extrema relevância 

compreendermos que Formação de Educadores (as) Ambientais está sendo preconizada pela 

SMMA – PMRG, visto que haverá significativa ampliação do desenvolvimento de Programas 

de Educação Ambiental direcionados pelos Educadores Ambientais, os quais são servidores 
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do municipais e são sujeitos de ensino-aprendizagem do Convênio 069/2015 da prefeitura.  

Para tanto, estamos compreendendo a Formação de Educadores (as) Ambientais 

ancorados na teoria crítica, de forma que temos no Materialismo Histórico, desenvolvido por 

Marx (1996, 2003), uma das possibilidades de interpretação da realidade. A partir dessa teoria 

concebemos que nenhum processo social pode ser compreendido de forma isolada, como uma 

instância neutra e acima dos conflitos materiais e ideológicos da sociedade. Sendo necessário 

compreender todos os fenômenos da realidade concreta de acordo com suas relações e 

contradições, que se estabelecem numa determinada materialidade histórica.  

Assim, de acordo com essa perspectiva teórica compreendemos que o modelo 

econômico vigente tem como racionalidade a lucratividade em todas as cadeias de seu 

processo produtivo (COGGIOLA, 2004). Para tanto, a racionalidade capitalista de mercado 

não abre brechas em seus cálculos para a contraditória racionalidade ecológica, a qual 

considera a temporalidade dos ciclos naturais e a lenta possibilidade de restauração dos 

recursos da natureza. 

Entendemos, portanto, que a Crise Ambiental atual está no modo de produção 

capitalista – o qual configura uma consciência social para manutenção da ordem de mercado 

estabelecida e não como pauta da redução do consumo, conforme dissemina a indústria. 

Subsidiados por essa concepção – que designa a Crise Ambiental como Crise Estrutural do 

Capital (MÉSZAROS, 2011) – conduzimos o fundamento desse estudo.  

Logo, estamos compreendendo o trabalho como uma atividade vital à existência 

humana (LUKÁCS, 1981), enquanto atividade criativa que produz a sociedade e desenvolve a 

Educação (KONDER, 2008) consideramos de extrema relevância a intencionalidade do 

Licenciamento Ambiental e da Formação dos Educadores Ambientais pelo viés da Educação 

Ambiental Crítica: 

[...] entre a necessidade de transmissão de uma cultura existente (valores, ciência, 

ideologia), que é a tarefa conservadora da educação, e a necessidade de criação de 

uma nova cultura que é tarefa revolucionária da educação (GADOTTI, 1975, p. 61).  

Assim, objetivamos que se efetive na realidade uma Educação Ambiental Crítica 

que tem em seu cerne a Formação de Educadores (as) Ambientais, os quais constituirão outra 

sociedade pautada em princípios de valorização a vida humana, pautados por uma práxis que 

implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 1987). 
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Consideramos, por conseguinte, o trabalho do Educador (a) Ambiental como uma das 

formas de superação desse modelo de sociedade, condicionada pelo modo de produção 

capitalista. Para tanto, afirmamos o desenvolvimento de uma Formação de Educadores (as) 

Ambientais conscientes de sua condição no mundo e dos processos do capital, consciência 

essa que não seja solitária, mas sim uma consciência de classe, em específico da classe 

trabalhadora. 

 

Nossas considerações 

 Posterior a análise da fundamentação teórica que alicerça esse estudo e a análise das 

informações parciais coletadas até então, trazemos como considerações da pesquisa em 

desenvolvimento alguns resultados no âmbito da legislação, sobre o Licenciamento 

Ambiental, os quais versam sobre a instituição de Programas de Educação Ambiental sob a 

orientação de órgãos públicos que vão da esfera federal à municipal. Bem como 

contextualizam a Formação de Educadores(as) Ambientais na SMMA do Rio Grande (RS), 

centrada no convênio 069/2015 entre a Prefeitura e a FURG. 

 Em consequência, compreendemos que o Licenciamento Ambiental possui caráter 

vital para o desenvolvimento de políticas públicas, constituindo no âmago desse processo a 

Educação Ambiental. De tal forma que os Programas de Educação Ambiental exigidos como 

condicionante de Licenças atendam as diretrizes de uma Educação Ambiental Crítica, 

tornando-se parte do processo de gestão ambiental pública.  

Assim, consideramos que a Educação Ambiental desenvolvida nos órgãos 

licenciadores, tem a possibilidade de transformar essas estruturas habitualmente cartorias, em 

espaços revolucionários. Com isso, trabalhando para além ações pontuais, fragmentadas e 

despolitizadas, organizando os Programas de Educação Ambiental contextualizados e 

provedores de possibilidades de renovação da natureza natural, onde historicamente se 

desenvolvem as comunidades locais. 

A Educação Ambiental, conforme determina a PNEA, é um importante instrumento 

para minimizar os impactos ambientais na implementação de quaisquer empreendimentos que 

afetam o meio ambiente e a qualidade de vida das populações. Por tanto, compreendemos que 

a Educação Ambiental possibilita ao indivíduo, e à coletividade, perceberem-se como sujeitos 

sociais capazes de compreenderem a complexidade da relação sociedade-natureza, bem como 
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de se comprometerem em agir em prol da prevenção de riscos e danos ambientais, causados 

por intervenções no ambiente físico natural e construído (QUINTAS, 2005).  

Desse modo, cabe a SMMA do Rio Grande, enquanto responsável pelos processos de 

Licenciamento Ambiental municipal, ter gestores ambientais capacitados à proposição de 

Programas de Educação Ambiental que possam sanar as reais necessidades sociais e 

ambientais do município do Rio Grande. Para tanto, compreendemos que, a formação a partir 

do Convênio 069/2015 para os gestores ambientais terá a possibilidade de desenvolvimento 

exitoso se for concebida como Formação de Educadores(as) Ambientais, em uma perspectiva 

crítica. 

 

Referências 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa/ Portugal: Edições 70. 1977 

BRASIL
1
. Política Nacional de Meio Ambiente, de 31 de agosto de 1981. Disponível 

em:<http://www.sema.rs.gov.br/upload/Lei%20Federal%20n%C2%BA%206938_1981.pdf>. 

Acesso em: 06/11/2016. 

BRASIL
2
. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 

de 1988. – atual até a Emenda Constitucional no 57, de 18/12/2008. – São Paulo: Editora 

Escala, 2009.  

BRASIL
3
. Política Nacional de Educação Ambiental, de 27 de abril de 1999. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 06/11/2016 

CHEPTULIN, A. A Dialética Materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Alfa-

ômega, 1982. 

COGGIOLA, Osvaldo. Ecologia e Marxismo. Revista Motrivivência. Ano XVI, nº 22, p. 39-

46, Junho de 2004. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/.../1183/1887>. Acesso em: 

06/11/2016. 

FREIRE, P. - Pedagogia do Oprimido, 17º edição. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 

GADOTTI, M. Comunicação Docente: ensaio de caracterização da relação educadora, 

São Paulo: Edições Loyla, 1975.  

KONDER, Leandro. Marxismo e Alienação. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 

LAYRARGUES, P. P. e LIMA, G. F. C. Mapeando as macro-tendências político 

ideológicas da educação Ambiental contemporânea no Brasil. In: Encontro ―Pesquisa em 

Educação Ambiental‖, 2011, Ribeirão Preto. Anais do Encontro ―Pesquisa em Educação 



 

32 
 

Ambiental‖, 2011. 

LUKÁCS, György. Ontologia dell’esseresociale. Roma: Riuniti, 1981. Tradução Sérgio 

Lessa, disponível em http://www.sergiolessa.com - acesso em 15/09/2012. 

MARX, K. Para a crítica da economia política. São Paulo, Ed. Nova Cultural, 1996. 

MARX, K. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

MÉSZÁROS, Istvan. Educação para além do capital. 2
a
 Ed. São Paulo: Boitempo, 2008. 

QUINTAS, J. S. Pensando e Praticando a Educação Ambiental no Processo de Gestão 

Ambiental: uma concepção pedagógica e metodológica para a prática da educação 

ambiental no licenciamento. Brasília: IBAMA, 2005. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

  



 

33 
 

ESTUDO DO MEIO NOS ANOS INICIAS: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES PARA ENTRELAÇAR A GEOGRAFIA E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ana Paula Borges Ramos
9
 

Cláudia da Silva Cousin
10

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES 

 

RESUMO: A presente pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental, da Universidade Federal do Rio Grande- FURG, em nível de mestrado, 

na linha de pesquisa Educação Ambiental: Ensino e Formação de Educador(es). Investigou-

se: Quais as contribuições do Estudo do Meio para explicar o sentido do lugar e entrelaçar a 

Educação Ambiental com noções de Geografia no currículo dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? Os pressupostos teóricos da pesquisa são baseados em leituras de Loureiro 

(2004), Reigota (2001), Callai (2005), Straforini (2008), Santos (2000), Callai e Zeni (2011). 

O estudo é uma pesquisa participante de acordo com Demo (2000); foi realizada em uma 

turma de 5º ano, da rede municipal de Rio Grande - RS. A pesquisa contou com a 

metodologia Estudo do Meio para a produção dos dados e a respectiva análise deu-se através 

do Discurso do Sujeito Coletivo de (Lefevre, Lefevre, 2005). O estudo revelou o Estudo do 

Meio como um possibilitador para entrelaçar o ensino de Geografia com a Educação 

Ambiental nos anos iniciais, porque permite a partir do estudo da categoria lugar, significar os 

conhecimentos, o diálogo, a partilha de saberes, repensar o currículo, o fazer docente, o 

processo de ensinar e aprender, etc. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Estudo do Meio. Ensino de Geografia nos 

anos iniciais. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa foi desenvolvida através de uma Pesquisa Participante em uma 

turma de 5º ano, da E. M. E. F. Dr. Rui Poester Peixoto, Rio Grande/RS. A turma era 

constituída por vinte e duas crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos, a maioria pertencente 

ao bairro São Miguel, e arredores como Bosque e São João, bairros periférico, compostos em 
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sua maioria por população de baixa renda, com proventos baseados na pesca artesanal. 

A pesquisa contém os seguintes objetivos específicos: compreender o sentido de 

lugar no currículo de Geografia nos anos iniciais; entender o conjunto de circunstancialidades 

socioambientais que dão corporeidade ao lugar; problematizar as principais modificações que 

ocorreram no lugar e que desencadiaram problemas e conflitos ambientais; compreender 

como se dá o sentimento de pertença ao lugar e a sua importância para entender a 

materialidade espacial da atualidade. E a partir disso, analisar e compreender como é possível, 

a partir do Estudo do Meio e da busca pela explicação do sentido do lugar, entrelaçar noções 

de Geografia e de Educação Ambiental nos anos iniciais.  

A temática da pesquisa está associada a minha constituição enquanto educadora 

ambiental, isto inclui a trajetória de vida, a experiência no curso de licenciatura em Geografia 

da FURG e a minha atuação enquanto professora da rede municipal de ensino. Ao realizar as 

entrevistas do Trabalho de Conclusão de Curso em Geografia, os educadores apontaram 

fragilidades para trabalhar com a Geografia e a Educação Ambiental nos anos iniciais. 

Naquele instante compreendi que compartilhávamos das mesmas angústias. Por compreender 

que somos seres inacabados, em constante transformação e também compreender a 

importância e a necessidade da formação continuada para os professores em exercício, 

principalmente os que estão mergulhados no cotidiano escolar, lancei-me ao desafio de 

compreender o problema de pesquisa, com o intuito de colaborar para um melhor 

entendimento da Educação Ambiental e sua importância para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

E para fundamentar teoricamente esse artigo, buscar-se-á fazer a articulação da 

Educação Ambiental e do ensino de Geografia nos anos iniciais; seguido pela metodologia do 

Estudo do Meio que auxiliará na compreensão do lugar, enquanto espaço cotidiano capaz de 

instigar a transformação que deve partir do próprio ser através do entendimento da Geografia 

e da Educação Ambiental. 

 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia da pesquisa parte do critério qualitativo, que possui diferentes 

caminhos para conduzir a pesquisa; nesta, o escolhido foi a metodologia denominada Pesquisa 
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Participante. Esta busca a discussão de ideologias através de enfrentamentos abertos. Além 

disso, apresenta duplo desafio: pesquisar e participar, exigindo, conforme Gil (2010): 

realização perceptível do fenômeno participativo; com organização coletiva para facilitar a 

reflexão; o conhecimento é construído na prática para que não se caia no ativismo; não se 

despreza os levantamentos empíricos.  

O desenvolvimento e análise desta pesquisa contaram, com o auxilio do diário de 

campo e fotos da pesquisadora, que elucidaram os processos em estudo; constituíram-se como 

elemento fundamental da pesquisa e análise dos dados, pois as anotações seguidas das 

imagens foram recorrentes, o que ajudou na sistematização e clarificação do processo de 

pesquisa. Também, foi realizado, o registro do desenvolvimento do Estudo do Meio nos 

cadernos de campo por parte das crianças, a observação e desenho de um dos pontos de 

parada da saída de campo. Ambos foram importantes no estudo, pois demonstraram os 

diferentes olhares sobre um mesmo lugar. A partir, da leitura e análise pode-se notar a 

relevância, os questionamentos, os debates que foram significantes para ajudar a solidificar a 

construção dos conhecimentos de cada criança.  

As atividades que foram planejadas para compor o Estudo do Meio foram: a 

organização do caderno de campo que auxiliou a sistematização dos conhecimentos e dos 

questionamentos; o levantamento dos saberes dos sobre o bairro, a partir da discussão do livro 

intitulado ―O menino que colecionava lugares‖, do autor Lopes (); a análise de fotos antigas 

do bairro; a estruturação e realização de uma entrevista semi-estruturada que foi realizada 

com uma moradora antiga do bairro; a realização de pesquisa no laboratório de informática 

para buscar informações sobre o bairro e construir o diagnóstico socioambiental; o 

planejamento e realização de uma saída de campo que foi organizada com sete pontos de 

referência principais, nos quais se propôs diferentes problematizações; a formação dos grupos 

de estudo para a retomada e organização do material da saída de campo e a escolha de um 

recurso para a apresentação de um tema referente ao bairro; os encaminhamentos finais que 

incluiu a mostra dos trabalhos realizada na escola para compartilhar com a comunidade 

escolar as aprendizagens construídas, a avaliação do estudo e, por fim, houve a escrita de 

cartas pelas crianças que foram analisadas usando como ferramenta metodológica o Discurso 

do Sujeito Coletivo – DSC. 

De acordo com Lefevre e Lefevre (2005), o DSC é um discurso síntese, fruto dos 

fragmentos de discursos individuais, reunidos por similaridade de sentidos. Tal discurso, 
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formulado na primeira pessoa do singular, é elaborado pelo pesquisador e analista de discurso. 

A metodologia do DSC consiste em analisar depoimentos e demais materiais verbais 

que constituem seu principal corpus, extraindo‐se, de cada um deles, as ideias centrais ou 

ancoragens, a partir de expressões-chave a que se referem. A partir das ideias centrais e 

expressões‐chaves correspondentes, compõem‐se um ou vários discursos‐síntese que são os 

Discursos do Sujeito Coletivo. 

Um dos motivos da escolha do DSC foi a permissividade das singularidades de cada 

sujeito participante, visto a necessidade de representar as significações dos quanto ao tema 

trabalhado. 

Deste modo, os encaminhamentos da metodologia foram cruciais para compreender 

os desafios e as possibilidades que a metodologia Estudo do Meio traz ao tentar 

transversalizar a Educação Ambiental, a partir do ensino de Geografia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente texto apresentará algumas questões importantes que emergiram no 

Discurso do Sujeito Coletivo, construído a partir da análise das cartas das crianças que é 

produto da realização do Estudo do Meio, articulado aos pressupostos teóricos abordados na 

pesquisa. 

Sabemos que a sociedade contemporânea vive uma crise, fruto da modernidade que 

contempla a globalização e a homogeneização dos sujeitos, deste modo, torna-se importante 

promover nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a discussão do lugar e da importância das 

relações de pertencimento, para despertar o aluno para o seu papel enquanto ator social, pois 

tem responsabilidades e é também um agente de transformação, para isto é preciso saber ler o 

mundo. Ler o mundo, a partir do lugar é um desafio que o ensino escolar deve propor aos 

educandos desde os anos iniciais. Segundo Callai (2005), é partindo do lugar que podemos 

fazer a leitura do mundo da vida e, para isso, precisamos considerar a realidade concreta do 

espaço vivido. Os lugares são espaços vividos, pois são neles que vivenciamos nossas 

experiências, podemos compreender as mudanças ao longo da trajetória histórica e também 

podemos questionar e criar hipóteses sobre o futuro. 

O ensino, desde os anos iniciais, deve incentivar a capacidade de interlocução dos 

educandos para que sejam capazes de fazer a leitura de mundo a partir do lugar. De acordo 
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com Carlos (2007), é preciso levar em conta que a história tem uma dimensão social que 

emerge no cotidiano das pessoas, no modo de vida, no relacionamento entre estas e o lugar, 

no uso. Para tanto, é necessário compreendermos o lugar em que vivemos, para conhecermos 

a sua história e podermos agir no contexto social ao qual pertencemos. 

É evidente que não podemos exigir de crianças, que estão recém nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a capacidade de compreender as relações dialéticas e complexas 

ocorridas no espaço. No entanto, a realidade vivenciada, a velocidade das informações 

vencedoras de qualquer distância, os problemas cotidianos do espaço sofrem influências em 

níveis complexos, exigem dos educadores práticas que instigam os educandos a estabelecerem 

hipóteses, observar, descrever, representar, construir suas explicações para que almejemos 

uma Educação voltada para a cidadania.  

As DCNEAS tornam obrigatória a abordagem da Educação Ambiental na educação 

básica de forma interdisciplinar ou transversalizada, assim como possibilita a criação de 

disciplinas ou componentes curriculares para o ensino superior, para que a Educação 

Ambiental possa continuar perpassando e avançando nas modalidades educativas, ramos 

científicos e, logo, contribuindo para novas perspectivas e visões na sociedade. 

A pesquisa revelou o Estudo do Meio como um importante aliado para 

transversalizar no ensino de Geografia a Educação Ambiental, pois um dos papeis da 

Geografia no Ensino Fundamental é educar para a cidadania, ou seja, esse campo do 

conhecimento pode ser um facilitador para que os possam compreender as relações complexas 

que fazem parte da realidade local e mundial. 

Nesse sentido, a Geografia pode contribuir para a criticidade das crianças, a partir da 

leitura e reflexão do espaço. Mas para isso, como afirma Macêdo (2015), é preciso repensar a 

Geografia no cenário atual, ou seja, precisamos pensar no novo ou adaptar metodologias, 

conteúdos lecionados, as diversas realidades dos alunos, a relação professor-aluno, entre 

outros. 

Para aprender ou ensinar Geografia faz-se necessário desenvolver o pensamento 

geográfico que, segundo Callai (2016), é pensar a partir da dimensão espacial, do espaço 

construído. A partir da compreensão e construção de conceitos próprios da Geografia e que 

poderemos contribuir para um ensino que não seja alicerçado na repetição e fragmentação do 

conhecimento. Segundo a autora, os educadores têm dificuldade para pensar o todo. Esse 

problema atinge todos os cursos, devido ao ensino ser fragmentado, e de não se pensar no 
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social, enquanto dimensão da vida humana. 

O Estudo do Meio não é algo novo; mas destaca-se por trazer  a sua ressignificação 

para ser desenvolvido nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa metodologia foi pensada 

como facilitadora da leitura de mundo, capaz de auxiliar na compreensão do espaço, sem 

fragmentar o ensino, capaz de valorar os conhecimentos individuais e coletivos dos 

envolvidos no estudo e com potencial para formar uma postura crítica frente às diferentes 

relações que acontecem na sociedade. 

Esta metodologia potencializa usar-se da interdisciplinaridade/tranversalidade para 

alargar nas escolas os princípios da Educação Ambiental que foram definidos em 1977, na 

Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi. Para então, chegar a uma 

perspectiva global da questão ambiental, a partir da sensibilização das crianças, 

principalmente para com os problemas existentes na sua própria comunidade. Através do 

contato com diferentes espaços e situações de aprendizagens podem observar, criar hipóteses, 

refletir, criticar, para então compreenderem a complexidade dos problemas ambientais que, 

certamente, influenciará para que amadureçam e adquiram conhecimentos e valores que 

possibilitem o desenvolvimento e o exercício pleno da cidadania. 

Atualmente compreendo que a EA tem, como aliada para discussão, a Geografia que 

é a uma ciência indispensável para desenvolver as questões ambientais no ensino. De acordo 

com Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), a compreensão das questões ambientais e o 

aumento da consciência ambiental por parte dos educandos e educadores é possível, a partir 

das teorias, métodos e técnicas da Geografia. 

De acordo com a ação reflexiva mediada pelo educador, o diálogo entre esses dois 

campos do conhecimento pode tornar-se um devir que potencializa mudanças de atitudes e 

comportamentos frente ao meio ambiente, a consciência ambiental a partir das ideias de 

coletividade, solidariedade e respeito e o exercício da cidadania. As práticas constituídas 

pelos conhecimentos articulados da EA no ensino de Geografia possibilitam uma renovação 

nos diálogos no ambiente escolar, permitindo aos alunos refletirem criticamente e 

transformarem a realidade a partir da compreensão dos fenômenos e da intervenção dos 

problemas socioambientais. 

A EA, quando inserida no ambiente escolar, possibilita o diálogo e a união de 

conhecimentos, a partir da transversalidade para além das disciplinas. A discussão ambiental 

aliada à Geografia, como destaca Cavalcanti (2010), Moura, Meireles e Teixeira (2015), 
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potencializa na criança a criação de conceito crítico de ambiente, na dimensão social, ética e 

política, bem como proporciona a interpretação do meio e identificação dos problemas 

ambientais e consciência dos níveis de responsabilidade de cada sujeito sobre esses 

problemas. 

Destarte, compreendo que a educação, na atualidade, para ser transformadora 

precisa, ser crítica e, para isso, ancorar-se no contexto socioespacial ao qual a escola pertence 

para promover o debate dos temas discutidos em sala de aula de forma contextualizada, 

situando os alunos através de exemplos que podem ser observados no lugar, dando 

corporeidade ao processo educativo, considerando as circunstancialidades e permitindo a 

construção de signos e significados pelos educandos. 

Nesse processo, o educador precisa se perceber e se assumir como pesquisador, pois 

segundo Freire (1996), a indagação, a busca, a pesquisa faz parte da prática docente. É 

importante que educadores e educandos avancem da ingenuidade para a consciência crítica, 

ou seja, da curiosidade simples que, ao ser criticizada, muda de forma e se qualifica, enquanto 

curiosidade epistemológica, mas não perde a sua essência que é a curiosidade. 

Em todas as etapas do ensino, necessitamos planejar e promover situações de 

aprendizagem que superem o senso comum. Neste sentido, Loureiro (2004) afirma que, para 

existir cidadania planetária - expressão que demonstra a percepção da terra como uma única 

comunidade; para isso, abarca um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos 

que não dissociam a civilização da ecologia. O indivíduo precisa criar o senso de 

pertencimento e ser cidadão de algum lugar e de um estado-nação, exercitando e redefinindo o 

próprio sentido da cidadania. 

Neste sentido, as autoras Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) complementam o 

pensamento de Loureiro, pois afirmam que, para tal superação, precisamos proporcionar ao 

educando aprendizagens que sejam significativas que, para Moreira e Candau (2007), 

caracterizam-se pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Essa 

interação não pode ser óbvia e deve considerar algum conhecimento prévio relevante. A partir 

disso, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 

prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Assim, o desafio é 

pensar como os diferentes saberes integram-se para formar um novo saber, ao mesmo tempo 

em que se articulam e ordenam no espaço e no tempo. 

O Estudo do Meio, ancorado na busca do sentido do lugar, foi um propulsor para a 
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valorização dos conhecimentos das crianças, assim como possibilitou transversalizar a EA nos 

anos inicias. Ao mesmo tempo, também valorou o ensino de Geografia que propiciou aos 

educandos a compreensão do seu presente e o pensar num futuro com responsabilidade. 

Como apresentado nesta pesquisa, o Estudo do Meio é uma metodologia que facilita 

a compreensão do lugar, enquanto espaço cotidiano. Desta forma, este estudo possibilitou os 

conhecerem o contexto no qual estão inseridos. De acordo com Chaveiro (2012), conhecer é 

aprender a densidade histórica de um tema na relação que possui com a sociedade da qual é 

parte; portanto, conhecer é aprender um fenômeno concretizado no espaço no qual está 

determinado. Na medida, que o conhecer foi possibilitado, a partir da analise do conjunto de 

circunstancialidades socioambientais que dão corporeidade ao lugar, permitiu-se também a 

construção do sentimento de pertencimento pelo lugar estudado, ao mesmo tempo instigasse o 

anseio de transformação que, deve partir do próprio ser. 

A pesquisa permitiu pensar o espaço, mas para isto, foi preciso aprender a ler o 

espaço; isto significa que, a partir do Estudo do Meio foram criadas condições para que as 

crianças lessem o espaço vivido. O autor Straforini (2008) diz que é papel do educador de 

Geografia (de todos os educadores) é criar condições necessárias para o processo de ensino 

aprendizagem para que se evidenciem, a partir do espaço, as contradições que estão presentes 

nas relações da sociedade. Para isso se faz necessário que as crianças sejam incentivadas a 

compreenderem e problematizarem as transformações da sociedade e do mundo de forma 

integrada. Ressalta-se, que criar condições vai além da vontade do professor; fazem-se 

necessárias concepções teórico-metodológicas que possibilitem reconhecer o conhecimento 

do outro e o essencial que se instigue os para melhor lerem o mundo e conseguirem ir além do 

que está posto. Logo, buscou-se refletir sobre as distintas relações que permeiam o espaço e 

que por vezes tornam-se invisíveis aos nossos olhos. E, a partir disso, puderam pensar outros 

caminhos ou até mesmo outras soluções. 

O Estudo do Meio é uma metodologia importante tanto para os educadores quanto 

para os educandos, pois contribui para a construção de novas perspectivas e visões de 

sociedade, por parte das crianças. E aos educadores possibilita repensar e indagar a sua prática 

e o currículo escolar. 

A partir do estudo da categoria lugar compreendeu-se as relações complexas que 

fazem parte da realidade local e mundial, o que contribui para descontruir o ensino 

fragmentado e construí-lo em sua totalidade. O bairro ao ser trabalhado de forma 
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contextualizada, proporcionou aos serem sujeitos da pesquisa e se tornarem protagonistas da 

própria história, na medida em que reconheciam e significavam o contexto ao qual estão 

inseridos. Desta forma a capacidade de pensarem e se posicionarem de maneira crítica foi 

instigada, não apenas para a solução de problemas, mas também para o papel enquanto 

cidadão consciente de seus deveres e de seus direitos para com a sociedade. 

O ensino de Geografia e a EA precisam ser valorizados tanto quanto a área de 

Línguas e Matemática, pois através do entrelaçamento delas contribuímos para uma educação 

cidadã, em que os sujeitos exerçam a sua criticidade, a partir do cenário atual. Neste sentido, a 

metodologia Estudo do Meio permitiu, problematizar as principais modificações que 

ocorreram no bairro e que produzem problemas e conflitos ambientais. Modificações que são 

frutos da dinâmica do espaço geográfico, da configuração de uma sociedade desigual e 

excludente. 

Para entrelaçar a Geografia e a EA elencam-se alguns elemento, é necessário: o 

educador ter clareza teórico-metodológica acerca da Geografia, da EA e de concepções de 

mundo; compreender a criança como sujeito e agente do espaço; valorizar as vivências e 

experiências de cada um; buscar o enraizamento, apesar de vivermos numa sociedade fluída e 

pauta pelo egocentrismo gerado pelo capital; buscar diversas metodologias de ensino, pois 

cada sujeito possui a sua singularidade, entre outros. 

Esse entrelaçamento não é algo fácil, mas é possível, exige conhecimento, 

sensibilidade com o outro, planejamento e tempo, que é precioso para os educadores. 

Principalmente se considerarmos a conjuntura social, política e econômica que tem colocado 

educadores e educandos em um modo de enfrentamento, para que seja garantida e respeitada 

uma educação pública e de qualidade. Concluo esta pesquisa com os meus ideais reforçados, 

pois enquanto professora e pesquisadora tenho a esperança de que a mudança sempre é 

possível. 
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RESUMO: Este texto pretende colaborar com as discussões no que tange a inserção da 

Educação Ambiental no âmbito do Ensino Superior. Como fenômeno de pesquisa foi 

analisado o curso de Pedagogia da FURG, compreendendo os anos entre 2013 e 2016. Assim 

este trabalho teve como objetivo analisar que saberes concernentes ao campo da Educação 

Ambiental existe no Currículo de 2013-2016 do Curso em análise, bem como, compreender 

como esses saberes se apresentam nas ementas e programas das disciplinas desenvolvidas no 

curso durante o período em análise. No que tange os aspectos metodológicos, o presente 

estudo utilizou com suporte a Análise de Conteúdo de Bardin (1977). A partir da análise 

empreendida foi possível chegar a duas grandes categorias: Educação Ambiental 

Conservadora e Educação Ambiental Crítica. O tema se mostra pertinente à medida que se 

deseja uma formação de sujeitos que estejam inseridos criticamente no ambiente que os cerca. 

A pesquisa aponta algumas contradições atinentes aos direcionamentos da legislação referente 

à inserção da temática Ambiental nos espaços formais de ensino e a formação de professores 

realizada nesta turma em estudo. A pesquisa mostra também uma consequente preocupação 

do corpo docente e gestores em modificar este quadro, fazendo um movimento na busca por 

inserir temáticas emergentes no currículo do curso de Pedagogia.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Formação de Professores. Pedagogia. 

 

INTRODUÇÃO  

A emergência da Educação Ambiental na sociedade se dá com maior propriedade nos 

últimos cinquenta anos, quando no cenário pós segunda guerra, se instaura uma crescente 

preocupação dos organismos internacionais para com o meio natural. Tal cenário inspira um 

quadro internacional de elaboração, especialmente científica, no sentido de equacionar o uso 

dos ―recursos naturais‖ e a demanda produtiva de uma sociedade, em partes, devastada pela 

segunda guerra. Assim, a temática ambiental se consolida como uma preocupação crescente 
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em vários âmbitos, primeiramente na indústria e na ciência que com ela se alia, e após, se 

alastrando por diversos grupos sociais, como ONG‘s e grupos ecologistas. 

 Da preocupação com os recursos naturais acima mencionado, surge um processo de 

incorporação de temáticas sociais a estes debates. Nos Estados Unidos a década de 1960 é 

exemplo marcante no que se refere à imbricação entre as temáticas ambientais e sociais. Com 

a publicação do livro ―A Primavera Silenciosa‖ de Rachel Carson (2009) temos a denúncia 

dos impactos sociais causados pelo uso de agrotóxicos como o DDT. É nesta tônica que 

grupos ecologistas do mundo inteiro começam a se organizar tanto para denunciar os 

problemas ambientais, em especial os gerados pela produção capitalista, como para pensar em 

estratégias de preservação, conservação e de formação de profissionais que pudessem 

problematizar a dinâmica das questões socioambientais. Neste movimento surge a Educação 

Ambiental a fim de consolidar-se como processo educativo que procura debater os 

entrelaçamentos entre as problemáticas ambientais e os processos educativos. 

 Partindo destes elementos, nos interessa pensar, prioritariamente, subsidiados pelo 

arcabouço teórico da Educação Ambiental Crítica, como se desenvolve a formação dos 

Educadores Ambientais, ou seja, dos profissionais que se detêm às dinâmicas de interação 

entre sociedade e natureza, considerando ainda os espaços potenciais para a formação dos 

educadores que atuam neste viés. Assim, entendemos que, apesar dos processos educativos 

poderem se dar em múltiplos espaços, o espaço institucionalizado da Educação, os espaços 

formais de ensino, são lugares que podem propiciar uma formação neste sentido, afinal, 

especialmente nas últimas décadas, há uma forte presença das temáticas ambientais nos 

elementos orientadores das práticas educativas formais como as DCNEA (2012). 

 Considerando que o Ensino Superior, enquanto parte do espaço de ensino formal, 

também se organiza com base nestes documentos, entendemos ser importante nos dedicarmos 

a pensar o espaço de formação de Educadores Ambientais neste cenário. Para isso, elencamos 

como temática de estudo o processo de formação de pedagogos da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG, entendendo que este é um espaço potente para a formação de 

Educadores Ambientais. Tecemos tal afirmativa, pois o curso de Pedagogia da FURG tem em 

seu corpo docente diversos professores com formação na área de Educação Ambiental, o que 

por si só, já nos daria grandes indicativos de que este espaço apresenta grande potencial à 

formação de Educadores Ambientais. Também se destaca o fato de tanto o curso de 

Pedagogia da FURG quanto o Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da 
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FURG – o único Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil em Educação 

Ambiental – pertencerem ao mesmo Instituto, o que, certamente, pode potencializar o espaço 

de formação de Educadores Ambientais neste curso de formação de professores (as). 

 Assim, compreendemos que pensar a Educação Ambiental na formação de 

pedagogos/as da FURG pode se constituir em um movimento fecundo para analisarmos como 

a Educação Ambiental vem perpassando, transversalmente, os currículos dos cursos de 

graduação, olhando, especialmente para o caso do curso de Pedagogia da FURG, 

circunscrevendo o período de 2013 a 2016. Para o desenvolvimento deste estudo elencamos 

dois objetivos: 1- Compreender se e de que maneira saberes do campo ambiental permeiam o 

currículo do curso de Pedagogia da FURG; 2 – Observar como os saberes ambientais estão 

postos nas ementas e programas das disciplinas, bem como Projeto Político Pedagógico do 

curso. 

 Desta forma buscamos os elementos constitutivos deste potencial espaço de formação 

de Educadores Ambientais, como o Projeto Político-Pedagógico que orienta o curso e as 

ementas das disciplinas dispostas neste currículo. Também se fez importante atentarmos à 

outra face do processo educativo, a prática daqueles que interpretam e desdobram o PPP do 

curso e as ementas das disciplinas, que são os professores que atuam no curso de Pedagogia 

da FURG, assim também foram realizadas entrevistas com duas professoras do referido curso 

que possuem formação em nível de mestrado e doutorado em Educação Ambiental. 

Desta forma o presente estudo procura contribuir com o debate sobre a Educação 

Ambiental em sua transversalidade na formação de professores – mais especificadamente dos 

pedagogos da FURG –. Justifica dessa forma sua relevância social, na medida em que 

percebemos a necessidade de se constituir uma educação, que na sua totalidade oportunize a 

emancipação dos sujeitos, uma formação de professores que seja comprometida com a 

formação humana em sua plenitude.  

FUNDAMENTAÇÃO 

Neste tópico trataremos de apresentar um pouco dos fundamentos que deram subsídio 

ao nosso processo de pesquisa. Nossa exposição aqui se ocupará tanto de aportes teóricos que 

amparam o campo da Educação Ambiental – alguns encontros, que julgamos pertinente 

apresentar – quanto de discussões concernentes à temática de pesquisa em si – a Educação 

Ambiental na formação de professores/educadores. 
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Como já apresentamos em nossa introdução, a temática ambiental é discutida há mais 

de cinco décadas. Na década de 1960 um grupo de pessoas se organiza e movidos pela 

emergência de debater a respeito da degradação dos recursos naturais e seu consequente 

consumo pela população, constitui em 1968 o Clube de Roma. Posteriormente uma série de 

outros debates é desencadeada, como a Conferência Mundial de Meio Ambiente em 

Estocolmo, a carta de Belgrado em 1975 e o 1° Congresso Mundial de Educação Ambiental 

em Tbilissi em 1977, e assim a evidência da temática ambiental a nível planetário 

(REIGOTA, 2006). 

No Brasil, é encontrado na própria Constituição de 1988 o artigo 225, dedicado ao 

meio ambiente, é assegurada a Educação Ambiental em diferentes modalidades, 

contemplando da Educação Básica ao Nível Superior de ensino. A Constituição assegura 

também a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, cabendo ao poder 

público, promover e assegurar estes processos educativos. Porém não traz em seu texto, por 

exemplo, a discussão sobre a temática, e como isso se estabeleceria na prática cotidiana. 

A Educação Ambiental começa a ter um maior reconhecimento na década de 1990 

com a promulgação da Lei 9.795 – a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) que 

aponta a Educação Ambiental como necessária à formação, seja ela inicial, continuada ou 

permanente de todos os cidadãos. Para tanto a Educação Ambiental deveria estar presente nas 

várias instâncias de ensino de maneira transversal, excetuando-se os cursos de pós-graduação 

e extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da Educação Ambiental, facultando, 

para estes casos, a oferta da Educação Ambiental sob forma de disciplina, quando necessário. 

O documento pretende que a Educação Ambiental proporcione uma consciência crítica sobre 

a temática e ―[...] o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente [...]‖ 

(BRASIL, 9.795/99). 

A Educação Ambiental se mostra, dessa forma, como um importante instrumento para 

constituição de professores de maneira geral – e dos pedagogos de forma específica –, sendo 

potencializadora de uma consciência crítica sobre o ambiente em que vivemos. Se 

constituindo para além de um apanhado de conteúdos como: água, lixo, animais e meio 

ambiente. Nesse entendimento, a Educação Ambiental não pode se constituir apenas, 

enquanto uma descrição do ambiente, em seus aspectos físicos e biológicos, o que também 

não significa dizer que estes conhecimentos são pouco importantes. Isso nos permite afirmar 
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que a Educação Ambiental implica um processo crítico de reflexão das relações entre 

sociedade e natureza em sua totalidade. 

Desta forma, queremos credenciar nossa proposta de estudo, como meio de encontrar 

um dos possíveis vieses adequados, para proporcionar uma educação que se permita 

questionar, problematizar, entender e transformar o mundo em que vivemos.  

Como Tozoni (2011, p.26) nos alerta: 

[...] Educação Ambiental é concebida como uma alternativa necessária à 

instrumentalização dos sujeitos para compreenderem a realidade complexa, as 

relações de produção e reprodução da vida, sob a lógica do capital, para a 

participação cidadã, em busca de uma sociedade justa e sustentável. 

            Ainda neste sentido, trazemos à discussão, Cruz e Bigliardi, 

[...] 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. Daí é possível deduzir que a Educação Ambiental tem 

papel de potencializar a capacidade crítica e criativa do ser humano, conduzindo a 

mudança de sua postura frente à realidade, resultando, por conseqüência, em 

transformações concretas dos princípios que norteiam a sociedade e na intervenção 

ativa do homem no meio, amparada por princípios socialmente justos e 

ambientalmente sustentáveis (BIGLIARDI; CRUZ, 2012) 

Já no que concerne os marcos legais que subsidiam e afirmam a necessidade da 

presença da Educação Ambiental nos processos formativos, encontramos, também, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), promulgada no ano 

2012. A DCNEA tem como objetivo ampliar e implementar, algumas discussões oriundas da 

PNEA. Um exemplo de tais discussões é a proposição de uma formação humana de sujeitos 

inseridos criticamente em seu contexto. Nesta Diretriz encontramos a afirmação de:  

[...] estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na 

formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das 

instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental como integrante 

do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes [...] 

(DCNEA,2012). 

 

A partir destes aparatos legais e dos estudos realizados nesta área, percebemos a 

necessidade da presença da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive nas 

instituições de Ensino Superior. Temos considerado em nossos estudos, que o Ensino 

Superior se mostra como um espaço privilegiado para esta reflexão e difusão de 

conhecimento, seja por meio da formação inicial ou continuada destes profissionais, bem 

como pela pesquisa e extensão que realiza.  Desta forma as Instituições de Ensino Superior 
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possuem uma grande responsabilidade de também colaborar no que toca à inserção da 

Educação Ambiental nas demais modalidades de ensino existente no país. 

Nosso estudo orientou-se no sentido de buscar uma formação, educativa 

ambientalmente situada, que possibilite um desenvolvimento crítico e emancipatório, não 

apenas dos pedagogos da FURG, como todos os homens e mulheres. Para tanto, buscamos 

como subsídio teórico uma perspectiva que se fundamenta na compreensão de que a realidade 

é produto das relações sociais. Assim, a educação precisa estar com o compromisso de formar 

sujeitos pensantes, com seu conhecimento a serviço da defesa do mundo (TONET, 2012). E 

de caminhar na perspectiva de superação da alienação, da exploração do homem pelo homem 

e da exploração da natureza pelos seres humanos (TOZONI-REIS, 2002).  

A partir das palavras de Marx, podemos afirmar que buscamos organizar nossa 

pesquisa, de forma a conhecer seu movimento, suas ligações e conexões com outros 

fenômenos, para que, chegando a conhecer a Educação Ambiental que perpassa a formação da 

pedagoga, formada pelo currículo vigente (2013-2016), possamos fazer parte de sua 

transformação. 

METODOLOGIA 

Com a finalidade de alcançar nossos objetivo e responder nossa questão de pesquisa, 

analisamos, com a profundidade possível, as políticas públicas que constituem o arcabouço 

legal da Educação Ambiental, o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Pedagogia, a 

ementa das disciplinas que compõem sua grade curricular, como também entrevista com 

professoras que fizeram parte desta formação (QSL, 2013-2016). O que se pretende com a 

análise destes materiais não se encerrou na mera descrição, mas sim em uma análise que 

permitiu, dentro do possível, desvelar de seus pressupostos e de suas interações em relação ao 

fenômeno estudado. 

Desta forma com a tentativa de compreender e analisar o material reunido citado 

anteriormente fizemos uso da metodologia de Análise de Conteúdo que, segundo Bardin 

(1997), consiste em um ―conjunto de técnicas de análise de comunicações‖. 

Assim como objetivo desta pesquisa é compreender quais os saberes focados na 

Educação Ambiental que estavam presentes na formação do pedagogo da Furg na turma de 

2013-2016 compreendemos ser pertinente a análise do Projeto Político Pedagógico do curso 

de Pedagogia no seu todo. Este PPP organizado e em desenvolvimento desde 2011, que 
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tivemos acesso, esteve em vigor até o ano de 2014, pois a partir de 2015 um novo QSL estava 

em processo de experimento, como em fase de construção, e por isso não tivemos acesso a 

ele.  Porém as reformulações do QSL (Quadro de sequência Lógica) do curso, já pode ser 

visualizadas no site da Universidade. 

Assim, o período selecionado para análise do desenvolvimento do Curso, estava sendo 

mesclado o QSL - vigorando desde 2011- com seu PPP que o constituiu – e o experimento de 

um ―novo‖ QSL a partir de 2015 com o mesmo PPP. Aqui já observamos contradições entre a 

proposta pedagógica do Curso propriamente dito e a grade curricular em experimento. 

A pertinência da escolha de análise do Projeto Político Pedagógico justifica-se pelo 

fato dele se apresentar enquanto um documento de identidade do Curso de Pedagogia. Para 

conhecermos o conteúdo presente no corpus de análise reunido, utilizamos Bardin (1977). 

Assim, trouxemos as unidades de registro que mais foram significativos no intuito de 

conhecer os saberes, concernentes à Educação Ambiental, presentes no currículo do Curso de 

Pedagogia 2013-2016 e assim categorizando em unidades de registro. Ainda, segundo Bardin 

(1977, p.96) as unidades de registro correspondem a um ―segmento de conteúdo a considerar 

como unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial.‖ 

A análise do PPP (2011) e do QSL referente a formação destas pedagogas, nos levou 

na interpretação feita das ementas que estavam presentes neste currículo à entrevistar duas 

professoras do curso. Assim chegamos a categorização de 31 unidades de registro que 

julgamos concernentes ao trabalho com a Educação Ambiental, pois tencionam as 

compreensões sobre a relação natureza-ser humano e entre ser humano - ser humano.  

 Como forma de ter uma representação dos conteúdos presentes no corpus de análise 

aqui reunido, dentre estas 31 categorias que encontramos, julgamos necessário seu 

reagrupamento, a partir de suas características comuns. Desta forma o grupo de 31 categorias, 

foram reagrupadas em 2 grandes categorias que são elas: Educação Ambiental conservadora e 

Educação Ambiental Crítica.  Trazemos Bardin (1977) para nos ajudar a compreender o 

porquê chegamos a estas duas grandes evidências do estudo, pois a autora afirma que ―A 

análise de conteúdo assenta implicitamente na crença de que a categorização (passagens de 

dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no 

material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos [..]‖. 

O problema de estudo: Educação Ambiental no Curso de Pedagogia 
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Nossas análises culminaram em duas grandes categorias: Educação Ambiental Crítica 

e Educação Ambiental Conservadora. Tais categorias já nos trazem a indicação de presença 

da Educação Ambiental no currículo, porém o que pudemos observar é que ela se apresenta 

de forma opaca no QSL da turma 2013-2016. 

A Educação Ambiental presente no Curso, só pode ser percebida de forma implícita. 

Para os estudiosos do campo, a explicitação do termo Ambiental ainda se faz necessária, pois 

traz para Educação uma especificidade, o termo educação comporta uma pluralidade de 

assuntos que ele sozinho não daria conta de trazer a identidade que o termo Educação 

Ambiental necessita (CARVALHO, 2004). 

Isso nos levou a sentir a necessidade do termo Educação Ambiental como afirmação 

deste vasto campo do saber, porém o que encontramos nos documentos aqui estudados foi 

uma maneira bastante frágil de focar a Educação Ambiental, sem que a expresse, com a 

colaboração do adjetivo ambiental. Esta implicidade do termo não o impede de percebê-la 

neste currículo, porém dificulta para acadêmicos em formação, que ainda não tiveram contato 

com a temática de forma clara, a possibilidade de comprometer-se a problematizar as relações 

entre ser humano-natureza; natureza-ser-humano. 

Dentre as categorias que julgamos serem pertencentes ao campo da Educação 

Ambiental, encontramos neste currículo, englobando o PPP (2011), o QSL, bem como nas 

entrevistas com as professoras, duas categorias fortes enquanto concepção política e 

pedagógica da Educação Ambiental. Uma refere-se a Educação Ambiental Conservadora e 

tradicional e outra a Educação Ambiental Crítica e Transformadora. 

Layrargues (2012) nos ajudou a pensar sobre estas duas correntes da Educação 

Ambiental, em que enquanto uma prima pela conservação do meio, sem a devida 

problematização das relações que constituem e são constituídas pelos sujeitos, a outra 

reconhece este sujeito histórico, dotado de possibilidade de vir a ser diferente do que está 

sendo, e assim, assumir a luta pela possibilidade de transformação da sociedade, concebendo 

a relação natureza e o ser humano para além de sua mera exploração. 

Desta forma a Educação Ambiental Crítica se mostra como instrumento necessário à 

formação de professores especificamente de pedagogas/os, na tentativa de desenvolver uma 

educação que permita que se rompa com as relações vigentes, caminhando na busca de uma 

sociedade sustentável e não na busca de um desenvolvimento sustentável- categoria aqui 

elencada – como preconizado no PPP (2011) do curso de Pedagogia.                        
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A diferença dos conceitos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável não se 

esgotam na mera e ingênua atribuição da palavra desenvolvimento à palavra sustentável. O 

conceito desenvolvimento sustentável possui como primazia o desenvolvimento do modo de 

produção e não uma sociedade voltada à sustentabilidade em que homens e mulheres não são 

coisificados e a natureza refém de uma pequena parcela da sociedade. (TOZONI-REIS, 2011). 

A perspectiva que julgamos Conservadora de uma Educação Ambiental foi encontrada 

em apenas um dos documentos analisados. Esse documento, o PPP, expressa as pretensões do 

Curso, mas não as vivências em sala de aula. Desta forma com as entrevistas realizadas com 

duas professoras do curso e as análises das ementas percebemos certo distanciamento das 

ideias presentes no PPP (2011) do Curso e sua realização propriamente dita. 

Tanto as entrevistas com as professoras quanto as ementas, revelam uma postura de 

Educação Ambiental Crítica, ou seja, educação que se permita pensar a realidade a partir de 

seu tempo e espaço, de forma a conceber a Educação Ambiental como educação política 

(REIGOTA, 2006). Esta postura crítica ficou mais evidenciada em uma das falas das 

entrevistas, que aqui chamamos de entrevista I. As entrevistas nos permitiram perceber com o 

que o currículo pretendia e o que o currículo efetivamente vivenciado praticava. 

A entrevistada I possui Pós Graduação no nível de Doutorado em Educação Ambiental 

– PPGEA da FURG, que ao refletir sobre sua concepção de Educação Ambiental reconhece 

que antes de sua formação, concebia a Educação Ambiental como meio ambiente e ao se 

apropriar de outros teóricos no Curso de Pós- Graduação compreendeu que Educação 

Ambiental significa ―formação humana, que seja capaz de gerar transformação no 

conhecimento ecológico, científico, político, social e do comportamento. E por que 

transformar este conhecimento? Para conseguir atingir a práxis social.” (ENTREVISTA I). 

Loureiro (2012) possui a perspectiva de uma educação ambiental, crítica e 

transformadora, que diferentemente de uma educação que fragmenta o ser humano em pensar 

e agir, esta educação preconizada por Loureiro nos permite uma educação de sujeitos íntegros, 

enquanto sujeitos de sua práxis social.  

Essa postura, pensamos, contribui para a promoção de uma formação humana menos 

alienadora, pois pensar que somente a educação é capaz de romper os muros deixados pelo 

capital, é uma forma romântica de se olhar para a realidade, como nos alerta Paulo Freire 

(1980), em que nos diz que a educação não muda o mundo, mas sem ela tão pouco haverá 

mudança. 
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A professora entrevistada II também nos aponta caminhos que compreende serem 

pertinentes à inserção da Educação Ambiental no curso de Pedagogia: 

Acredito que a disciplina de Educação Ambiental devesse sim fazer parte do 

currículo de um curso de formação de professores, mas não na abrangência 

que ela tem se configurado no curso de Pedagogia. Discutir com os futuros 

pedagogos primeiro os princípios da EA para depois compreender de que 

forma ela pode se fazer presente dentro da escola, pensar em projetos a 

desenvolver com a comunidade da qual a escola faz parte, são alguns 

conteúdos que trariam boas contribuições para a formação de professores 

(ENTREVISTA II). 

A necessidade de explicitação da temática também é notada nos estudos de Cabrera 

(2015) que nos relata sobre o processo de objetivação das diretrizes curriculares para a 

Educação Ambiental no curso de Pedagogia- FURG. Neste estudo está presente a criação de 

uma disciplina o curso que explicita a Educação Ambiental como também a inserção no 

currículo de temáticas como relações étnico-raciais; as relações de inclusão e diversidade. 

Tal disciplina é fruto de algumas alterações do currículo do curso de Pedagogia instituídas a 

partir do ano de 2015. 

Esta disciplina Educação, Ambiente, Culturas e Diferenças não fez parte da formação 

aqui em estudo, mas nos aponta a preocupação da Coordenação e do corpo Docente do curso 

da inserção da temática no currículo, de forma a garantir seu espaço. Porém, nosso estudo 

aponta a necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental de forma transversal como 

preconizado nas políticas públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar a formação de professores significa pensar também sobre a formação básica, 

que professores queremos para a nossa escola? Desta forma este trabalho procurou colaborar 

com o desenvolvimento do Curso de Pedagogia- FURG, atentando para as suas fragilidades e 

potencialidades. 

A partir do estudo até aqui realizado compreendemos que há a presença de uma 

Educação Ambiental no currículo (2013-2016) do curso de Pedagogia da FURG, porém esta 

temática, que está presente no PPP (2011), não contribui com consistência teórica, na 

perspectiva crítica, para a formação de sujeitos que compreendem a realidade e suas 

multideterminações, de forma a poder intervir nela de maneira consciente, denunciando e 
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anunciando um novo mundo. 

Entretanto, as ementas das disciplinas do QSL do curso, bem como as entrevistas com 

as professoras, nos apresentaram outra perspectiva para propor a construção de um 

conhecimento, sobre a Educação Ambiental, que seja interligado à realidade que nos cerca. 

Desta forma afirmamos que a Educação Ambiental se apresenta no curso a partir das práticas 

das docentes, se mostrando assim com uma característica interdisciplinar. 

O marco legal que subsidiou este estudo, DCNEA, PNEA e PCNs apontam para esta 

forma metodológica de produção do conhecimento com as premissas de não fragmentar o ser 

humano e consequentemente o saber. Assim compreendemos a partir desta pesquisa que o 

curso de Pedagogia se aproxima da Educação Ambiental de uma forma, timidamente, 

transversal. No entanto, de forma latente, a Educação Ambiental pode ser observada na 

disciplina Educação, Ambiente, Culturas e Diferenças. Tal resultado nos mostra que há, neste 

curso, um movimento em prol da Educação Ambiental, numa caminhada inicial, mas muito 

relevante. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa/Portugal: Edições 70. 1977. 

 

BIGLIARDI, Rossana Vinhas; CRUZ, Ricardo Gautério. O educador no Contexto 

Contemporâneo: apontamentos a partir da Educação Ambiental Emancipatória. Revista 

Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental – PPGEA-FURG/RS. V.24. Janeiro a Junho 

2012. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. 

Resolução nº 2 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental. Disponível em: <http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf>, 

Agosto de  2016.  

CABRERA, Darlene. O movimento das diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental na Formação de Professores: Um estudo de caso no curso de Pedagogia da 

FURG. Dissertação – PPGEA- FURG. 2015. 

CARSON, Rachel. A Primavera Silenciosa. 2 ed. Melhoramentos, São Paulo, 1962. 

LAYRARGUES, Philippe Pomier. Para Onde Vai a Educação Ambiental? O cenário 

Político- Ideológico da Educação Ambiental Brasileira e os desafios de uma agenda 

Política crítica contra-hemonica. Revista Contemporânea Educação N º 14 – 

agosto/dezembro de 2012. 

 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf


 

55 
 

LOUREIRO, Carlos Frederico Loureiro (Org). A questão Ambiental no pensamento 

crítico: natureza, trabalho e educação.In.: LOUREIRO, Carlos Frederico Loureiro. 

Pensamento crítico, tradição marxista e a questão ambiental: ampliando os debates. Rio de 

Janeiro: Quartet, 2007. 

REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

TONET, Ivo. Educação Contra o Capital – 2 ed.- São Paulo: Instituto Lukács, 2012. 

 

TOZONI-REIS. Marília Freitas de Campos. Formação dos Educadores Ambientais e 

Paradigmas em Transição. Ciência & Educação, v.8, nº1, p.83 – 96, 2002. 

 

__________. Educação e sustentabilidade: relações possíveis. Olhar de professor, Ponta 

Grossa, 14(2): 293-308, 2011. Disponível em 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor. Acesso em agosto de 2016. 

  

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor.


 

56 
 

AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR E PERTENCIMENTO: 

RELAÇÕES NECESSÁRIAS. 

 

Andressa Queiroz Souza
15

 

Melina Terra dos Santos
16

 

Tamires Lopes Podewils
17

 

Alana das Neves Pedruzzi 
18

 

 

RESUMO: Este trabalho pretende contribuir com as reflexões sobre o processo de 

ambientalização curricular, tecendo assim, algumas problematizações acerca das temáticas de 

ambientalização curricular e Pertencimento e de que forma esta relação se apresenta enquanto 

unidade intrínseca e necessária para a formação de sujeitos críticos e participativos. Assim 

compreendemos que a ambientalização do currículo se mostra enquanto possibilidade de 

formação de sujeitos ambientalmente situados, possibilitando assim uma formação que 

promova um processo crítico e participativo frente a realidade que os cerca. Desta forma 

compreendemos a Educação Ambiental enquanto modalidade necessária a formação dos 

sujeitos assim sua presença nos currículos por meio da ambientalização curricular se torna 

uma estratégia necessária e por isso sua importância de ser discutida. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização Curricular. Educação Ambiental. Pertencimento. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende contribuir com as reflexões sobre o processo de 

ambientalização curricular, tecendo assim, algumas problematizações acerca das temáticas de 

ambientalização curricular e Pertencimento e de que forma esta relação se apresenta enquanto 

unidade intrínseca e necessária para a formação de sujeitos críticos e participativos. 

A temática ambiental é discutida há mais de cinco décadas. Na década de 1960 um 

grupo de pessoas se organiza e movidos pela emergência de debater a respeito da degradação 

dos recursos naturais e seu consequente consumo pela população, constitui em 1968 o Clube 

de Roma. Posteriormente uma série de outros debates é desencadeada, como a Conferência 

Mundial de Meio Ambiente em Estocolmo, a carta de Belgrado em 1975 e o 1° Congresso 

Mundial de Educação Ambiental em Tbilissi em 1977, evidenciando, assim, a temática 
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ambiental a nível planetário (REIGOTA, 2006). 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Pensar sobre os conflitos do mundo atual, significa também voltarmos os nossos 

olhares para a exploração da natureza, e do próprio ser humano. Enfrentamos hoje uma crise 

de cunho civilizatório, produto do quase antagonismo entre humanidade e natureza. Segundo 

Ruscheinsky (2002) ―[...] se encontra em andamento uma crise do paradigma ecológico 

sustentado pela sociedade capitalista, em cuja racionalidade cabe ao ser humano o domínio da 

natureza‖. 

Para Santos (2003) o processo de crise tem na globalização sua ferramenta 

fundamental. Segundo este autor: 

A tirania do dinheiro e a tirania da informação são os pilares da produção da história 

atual do capitalismo globalizado. Sem o controle dos espíritos seria impossível a 

regulação das finanças. Daí o papel avassalador do sistema financeiro e a 

perversidade do comportamento dos atores hegemônicos, que agem sem 

contrapartida, levando ao aprofundamento da situação, isto é, da crise. 

 

Frente a este cenário de exploração da natureza pelo ser humano e do próprio ser 

humano pelo ser humano, há a necessidade de se pensar outra forma de sociabilidade, 

formação com outro currículo. Da mesma maneira, como Santos (2003) irá nos dizer ―Por 

Uma outra Globalização‖, título da obra em que nos convida a repensar o conceito de 

globalização. Tal conceito, ao mesmo tempo em que dissemina pelo mundo a ideologia 

hegemônica, também nos permite contemplar a universalidade empírica, ou seja, conhecer o 

movimento pelo qual o mundo se funda, para poder realizar a mudança necessária. E, assim, 

nos encorajar e reconhecer que o mundo também é feito de possibilidades. 

Como possibilidade de repensar o currículo de forma que este possa contribuir 

enquanto espaço resistência frente à crise, encontramos a Ambientalização Curricular. Alguns 

autores nos ajudam a compreender tal temática, mirando seu desenvolvimento. Kitzmann e 

Asmus (2012) compreendem tal processo como um movimento que pretende um currículo 

que possua a dimensão socioambiental, com o intuito que este currículo se mostre nas práticas 

desenvolvidas nas diversas modalidades de ensino, em todos os níveis escolares. 

A inserção da temática Ambiental nos currículos está assegurada pelas políticas 

públicas. Dentre os diversos documentos que compõe o este marco legislatório, encontram-se 

como principais documentos a Política Nacional para a Educação Ambiental (PNEA) e as 
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Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA) em que compreendem a Educação 

Ambiental como eixo transversal do currículo. Porém, compreendemos ser relevante 

apresentar o conceito geral de currículo, para que assim, possamos iniciar as discussões acerca 

de um currículo que contemple uma dimensão socioambiental. 

Segundo Sacristán (2013), o currículo é fundamental para a escolha de qual sujeito se 

deseja formar. Sendo assim, ele se torna um regulador das práticas pedagógicas, instruindo 

quais atitudes devem ser tomadas pelos profissionais do campo da Educação. Isto é, de acordo 

com suas práticas, os conceitos e os valores que a instituição estipula e defende para serem 

ensinados junto ao trabalho dos professores, serão desenvolvidos influenciados por esse 

currículo, que orienta, modela e, de certa forma, pode limitar a autonomia dos sujeitos nele 

inseridos. O currículo pode influenciar, de forma direta, ou indireta a formação dos sujeitos 

inseridos no ambiente escolar. Tal influência pode ser obtida de diversas formas, como por 

exemplo, pelo processo de regularização do que se ensina e do que se aprende ou mesmo 

determinando o conceito de aluno, de classe, de sujeito, entre outros. Isso faz, com que o 

currículo ―se comporte como um instrumento que tem a capacidade de estruturar a 

escolarização, a vida nos centros educacionais e as práticas pedagógicas (SACRISTÁN, 2013, 

p.20)‖. 

Problematizando o conceito de currículo, trazemos o que hoje é considerado um dos 

documentos fundamentais do campo da Educação Ambiental, onde se apresenta com clareza 

sua intencionalidade frente a esse campo do saber. Observamos, assim, que a partir da 

DCNEA (2012) é necessário: 

[...] estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na 

formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das 

instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental como integrante 

do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes [...] 

 

As Políticas Públicas Nacionais, algumas incontestavelmente, apontaram avanços 

quando trouxeram para o debate, nos diferentes setores da sociedade, a temática da Educação 

Ambiental. Porém sua implementação, nas diversas instâncias, principalmente as 

educacionais pelo enfoque de eixo transversal, tal qual como as políticas públicas preconizam, 

vem enfrentando uma série de dificuldades para efetivação. Tal situação é alertada por Costa 

(2009), em que, para além dos impasses curriculares que se apresentam com a objetivação da 

Educação Ambiental enquanto disciplina, nos poucos cursos que ela está presente apresenta-

se também: 
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[...] a falta de preceitos teóricos consensualmente aceitos nesta área do 

conhecimento possibilita uma série de abordagens na formação de educadores 

que muitas vezes não favorece a aquisição de uma postura emancipatória, 

crítica e participativa [..] (COSTA,2009, p.40). 

 

Este estudo se orienta no sentido de buscar uma formação, educativa ambientalmente, 

que possibilite um desenvolvimento crítico e emancipatório do todo, para todos os homens e 

mulheres do Planeta. Para tanto, buscamos como fundamentação uma perspectiva teórica que 

sustente a compreensão de que a realidade é produto das relações sociais e existente 

independentemente de nossa consciência. Assim, a Educação precisa estar com o 

compromisso de formar sujeitos pensantes, com um conhecimento a serviço da defesa do 

mundo (TONET, 2012). Também é necessário caminhar ―na perspectiva de superação da 

alienação, da exploração do homem pelo homem e da exploração da natureza pelos seres 

humanos‖ (TOZONI-REIS, 2002). 

Desta forma reconhecemos a necessidade de nos situar no mundo, necessidade esta 

trazida por intelectuais como Santos (2003); Marandola Jr., Oliveira, Holzer (2012) em que 

compreendendo o ser humano como ser dotado de história, situado em um tempo e em um 

espaço, concebem este como ser de possibilidades em que ao mesmo tempo em que produz 

também é produzido, e tal constituição acontece no lugar. 

O lugar se mostra assim, como categoria fundamental para pensar o ser humano e 

consequentemente a Educação Ambiental, pois negá-lo significa negar a existência destes. Os 

autores nos ajudam a pensar sobre o significado do lugar, categoria que assume múltiplas 

formas de interpretação. Porém, sua concepção mais atual consiste no reconhecimento do 

lugar como ―tempo lugarizado‖, ou seja, tudo acontece nesta objetividade que nos circunda, 

lugar enquanto essência da nossa experiência. Nas palavras de Oliveira (2012): 

[...] a familiaridade com dada porção do espaço, pela experiência faz torná-lo lugar. 

Pois espaço e lugar são designações do nosso cotidiano, indicando experiências 

triviais, do dia a dia. Não há necessidade de fazer um esforço consciente para 

estruturar nosso espaço, uma vez que este espaço em que nos movemos e nos 

locomovemos, integrante de nossa vida diária, é de fato o nosso lugar. 

 

A lugaridade do lugar está no sentido que damos a ele. Dessa forma o lugar está 

intrinsecamente ligado a relação que estabelecemos com o mundo, está nas nossas 

experiências. Sendo assim, podemos afirmar que lugares sem seres humanos se configuram 

como mero espaço. O lugar da Educação Ambiental precisa se configurar na nossa 

experiência com lugares produzidos por sujeitos que, reconhecendo seu papel de possíveis 

transformadores do real, e possam assim, assumir uma postura crítica que os permite 
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transformar o lugar da educação ambiental como lugar de resistência. 

Neste mesmo sentido, a ambientalização curricular não significa uma ―lista de 

conteúdos‖ a serem repassados. A ambientalização curricular significa, também, reconhecer o 

lugar que o ser humano se encontra, que escola/ universidade ocupa. Isto é, se reconhecer, 

pois se reconhecer é pertencer. 

Os lugares enquanto ponto de intersecção entre horizontalidade e verticalidade 

(SANTOS, 2003) vai se transformando em espaços, que não concebem o ser humano como 

ser dotado de identidade. A identidade é outra característica que Grün (2008) nos apresenta 

como prerrogativa de um ser humano que está inserido o ato denuncia e anuncia o mundo, 

para poder transformá-lo. 

Existem múltiplas formas de pensar o lugar, pois a cada momento histórico, as 

concepções acerca deste conceito se desenvolvem de acordo com o pensamento, economia e 

cultura da época. Na modernidade pensar o lugar tornou-se algo bem complexo, na medida 

em que, por um curto espaço de tempo, passamos a integrar uma sociedade que se renova a 

cada piscar de olhos. Seja pela evolução da medicina, pelo avanço tecnológico, ou pelas 

inúmeras empresas construindo, a todo instante, novos serviços – os quais, podemos 

questionar, se são realmente fundamentais para a vida em sociedade, para essa vida apática e 

absurda que caminhamos a cada dia. Esse modelo civilizatório, denominado então de mundo 

globalizado, onde teoricamente o acesso é concedido a todos.  

Sendo assim, as relações passam na modernidade a serem múltiplas, ou seja, deixam 

de obedecer a uma hierarquia e se estabelecem em todos os setores, saindo do local para o 

global e vice e versa com uma facilidade e agilidade extrema. Essa nova forma de ser e de 

estar no mundo acaba sendo determinante na constituição dos sujeitos. Afinal, nós, seres 

humanos, não nos encontramos deslocados do tempo e do espaço. Logo, somos engolidos por 

essa globalização que tende a nos coisificar cotidianamente (FREIRE, 1987). 

Sendo assim, para dar início aos conceitos trazidos do campo do saber geográfico, 

trazemos Relph (2012), onde afirma que, o lugar é a relação do sujeito com um local o qual 

este vivenciou, seja de forma direta ou indireta, alguma experiência. Essa experiência 

consolida o lugar, pois ela sempre se apresenta acompanhada de lembranças às quais, mantém 

uma eterna comparação com o nosso local de pertencimento e aqui ele explica que pode ser 

nossa casa, ou qualquer outro lugar que consolidamos como lar. 

Nas palavras do autor: 
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Em Place and Placelessness (Lugar e Lugar-sem-lugaridade), sugeri que o lar, com 

seu caráter profundamente familiar e ambiente particular, é a essência do lugar, e 

que todas as outras experiências de lugar são de alguma forma comparadas com 

nossa experiência de lar (RELPH, 2012, p. 29). 

 

Colocando-nos a pensar sobre o conceito de lugar, ao campo da Educação Ambiental 

se torna imprescindível, pois a categoria de lugar possibilita com que os sujeitos 

compreendam sua relação com o meio ambiente e, talvez, procurem viver uma interação que 

vai muito além do usufruir e deteriorar. Isto é, caminhem para uma relação de pertencimento 

com o meio natural, dando corporeidade (conjunto de relações entre ser e tempo) as nossas 

vivências e como consequência valorizando-as (MARANDOLA JR, 2012). 

Sabemos que o campo da Educação Ambiental é muito novo, se formos pensar em 

termos de história. O sentimento de apropriação da natureza vem sendo trabalhado então por 

esse campo do saber, corroborando assim com a produção da consciência de si e do outro 

assim, talvez transformarem sua forma de ser e de estar no mundo. Porém, na sociedade que 

vivemos hoje, há um sistema tão pobre de relações, de cultura, de pertencimento, que apenas 

propicia a aqueles que nele estão inseridos uma falsa esperança, a saber: a esperança do 

consumo. Logo, falar de ambientalização curricular nessa sociedade é fundamental, na 

medida em que os sujeitos estão se distanciando a cada dia mais do ser e se aproximando 

numa velocidade assustadora do ter. Isso, em nossa compreensão, faz com que as pessoas 

esqueçam da sua cultura, do seu território e de suas crenças, passando então a acreditarem 

numa cultura homogênea, em um território para consumo e a ridicularizarem aquilo que era 

cultuado no passado. 

A geografia humanista desenvolvida por Santos (2003) anuncia um novo modo de se 

compreender o mundo e consequentemente a relação meio ambiente-ser humano e ser 

humano-ser humano, pois nos possibilita compreender que a educação ambiental extrapola os 

muros das ações individuais, voltadas ao comportamento, nos permitindo compreender a 

realidade dentro da totalidade que ela se insere para poder transformar. 

Compreender o mundo através da epistême do lugar requer um esforço intelectual em 

que nos dispomos a conhecê-lo para além da aparências em que os fenômenos se apresentam 

a nós, ou seja, para além dos recortes falaciosos que fazem do real. Nosso ser-e-estar-com-e-

no-mundo implica isso: Um pensar sobre os fenômenos como dimensão que está inserida em 

uma rede de relações, não pode ser lido como uma parte isolada. 

A ambientalização do currículo demanda isto, a compreensão do processo de 
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totalidade em que os sujeitos envolvidos estão inseridos, qual o lugar que ocupam, e por isso 

não pode ser um processo de doação, mas sim um processo de produção criativa, dos saberes 

e vivências. Nesse sentido para Kitzman (2007) 

Ambientalizar o ensino significa inserir a dimensão socioambiental onde ela não 

existe ou está tratada de forma inadequada. É um processo que deve culminar em um 

produto. Mas este produto, concretizado geralmente em um novo currículo, não é 

acabado, estanque e único. Não pode estar baseado em ações isoladas e pontuais, 

sejam teóricas ou práticas, mas num compromisso institucional, o que demandará 

mudanças administrativas e estruturais, para que seja efetivamente implementado, 

pois não pode ser algo à parte da realidade educacional onde será inserido. 

 

Podemos reconhecer na ciência moderna uma concepção de ser humano separado do 

seu lugar. A ciência moderna emergiu com as premissas de busca de um conhecimento 

necessário e universal desta forma acreditava-se na neutralidade da ciência e na 

universalidade dos conhecimentos, ou seja, a produção dos conhecimentos estava alheia ao 

lugar (TONET, 2012). 

Essa nova forma de significar o mundo contribuiu para a produção de uma visão 

antropocêntrica em que o ser humano se coloca como centro do universo. Tal postulado 

concebe a natureza como necessária para a mera dominação e expropriação do ser humano, a 

dicotomia ser humano e natureza não permite a necessária relação ecologicamente 

equilibrada (GRUN, 2008). Este distanciamento produz seres sem lugar descolados da sua 

realidade. 

Portanto, pensar o pertencimento na constituição de educadores ambientais e na 

ambientalização curricular, vai muito além da consciência da necessidade de um meio 

ambiente equilibrado. Isto é, pensar o pertencimento na constituição de educadores ambientais 

e a ambientalizaão curricular é problematizar a existência do ser no mundo, das relações que 

travamos na vida cotidiana – relações com a natureza e com os próprios seres humanos – 

afinal sujeitos que se sentem pertencentes a um lugar, que tenham consciência de si, do seu 

ser e estar no mundo. 

Como forma de superação da dicotomia ser humano e natureza Mourão (2005) nos 

anuncia a necessidade de uma consciência ecológica que refere-se a necessidade de 

pertencimento do ser humano para com a natureza e com o próprio ser humano. Tal 

consciência requer uma compreensão de si e do outro, para assim podermos conseguir 

vislumbrar as desigualdades, preconceitos, e a insustentabilidade do sistema capitalista. 

Dessa forma a ambientalização curricular necessita ser um processo de pertencer. 
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Pertencer significa compreender sua realidade, com a pretensão de transformá-la. Esse 

processo de ambientalização terá, portanto, como objetivo, trazer para a formação do sujeito 

relações cada vez menos alienadas e alienantes, pautadas por um viés de dominação – seja 

entre a natureza e o ser humano, seja entre os indivíduos humanos. Necessita-se resistir, 

necessitamos nos encontrar e gritar para o mundo quem somos, porque somos e para quem 

lutamos. 
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RESUMO: A visão antropocêntrica de natureza, construída historicamente, inserida na 

economia capitalista, estão nas bases da crise ecológica. Na década de 60 o mundo viveu um 

processo de industrialização. Contestando esse modelo societário, a luta ecológica teve seu 

nascedouro naquele momento, se valendo, dentre outros meios, da Educação Ambiental Não 

Formal, a qual tem por característica promover ações voltadas à sensibilização da coletividade 

e à sua organização e participação na defesa da qualidade do ambiente. Para tanto, importa o 

conteúdo da EA, ou seja, se se propõe a transformar ou manter a realidade opressora 

antropocêntrica e capitalista, geradora da crise. Para ser considerada transformadora, a EA 

deve ter, no mínimo, um duplo papel: superar a crise social e a ecológica, combatendo o 

paradigma capitalista/antropocêntrico. No caso do munícipio de Rio Grande/RS, o projeto de 

crescimento econômico não só levou a ampliação do número de indústrias, como contribui, 

aliado a outros fatores, para o surgimento do movimento ecológico, destacadamente através 

do CEA, o qual foi pioneiro na EA crítica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental Não Formal. Movimento Ecológico. 

Capitalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo, fruto da militância ecológica e de uma pesquisa de doutorado em 

andamento, de forma crítica e dialética, busca realizar uma reflexão acerca da crise ecológica, 

ressaltando impactos paradigmáticos da proliferação de situações de injustiça ambiental
20
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 Cabe destacar que a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) entende por Injustiça Ambiental o 

―mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos 

danos ambientais, do desenvolvimento, às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos 

povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis‖ (ACSELRAD, 

MELLO e BEZERRA, 2009, p. 41). Em contraponto, a RBJA persegue a Justiça Ambiental, ―compreendida 

como o tratamento justo e o envolvimento pleno dos grupos sociais, independentemente de sua origem ou renda, 

nas decisões sobre o acesso, a ocupação e o uso dos recursos ambientais em seus territórios‖ (ACSELRAD, 

MELLO e BEZERRA, 2009, p. 41). 
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própria da desigualdade de classes capitalista e do antropocentrismo vigente, contrastando 

com as possíveis contribuições da Educação Ambiental (EA) para sua superação.  

Entendendo que não existe somente uma EA, monolítica, a pesquisa considera que 

aquela capaz de propor e levar a uma possível superação de tal crise, parte das lutas contra a 

opressão humana e não humana. Por fim, procura abordar aspectos históricos da ecologia 

política idealizada e praticada pelo Centro de Estudos Ambientais (CEA), organização não 

governamental (ONG) atuante, ao longo de mais de três décadas, na metade sul do Rio 

Grande do Sul, para a transformação societária, destacadamente via Educação Ambiental Não 

Formal (EANF), contrapondo à lógica destrutiva dos ecossistemas pampeanos e costeiros 

(dunas, banhados....), bem como dos ambiente urbanos, decorrentes de impactos da poluição 

relacionado com o modelo desenvolvimentista/industrial, em relação aos trabalhadores e à 

população em geral. 

 

DA CRISE, ECOLOGIA POLÍTICA E A EA 

Nos anos 60/70, do século passado, as origens, assim como as consequências da crise 

ecológica global, além de carecerem, em parte, de estudos e comprovação cientifica, não eram 

materialmente explicitas como são atualmente. 

Contudo, ao passo que se percebia sinais e se comprovava a crise, marcada pela 

degradação da vida no planeta acompanhada, notadamente nos países pobres, de uma imensa 

desigualdade social, o movimento ecológico
21

 contemporâneo emergiu e organizou-se em 

torno da bandeira da contestação do modelo econômico hegemônico, gerador desse caos. ―El 

ecologismo nos proporciona una crítica de los modelos actuales de produccion y consumo 

(DOBSON, 1999, p.155). 

Assim, em torno do incremento do debate e do desenvolvimento das ciências voltadas 

para as questões ambientais, considerando seus aspectos históricos, diversos autores apontam 

a crise como decorrente do modelo capitalista de sociedade. 

 

Todos os faróis estão no vermelho: é evidente que a corrida louca atrás do lucro, a 

lógica produtivista e mercantil da civilização capitalista/industrial nos leva a um 

desastre ecológico de proposições incalculáveis. Não se trata de ceder ao 

‗catastrofismo‘ constatar que a dinâmica do ‗crescimento‘ infinito induzido pela 

expansão capitalista ameaça a destruir os fundamentos naturais da vida humana no 
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planeta (LOWY, 2005, p.42) 

 

 De fato, o capitalismo carrega um antagonismo insuperável entre crescimento 

econômico e limites físicos da Terra, o que também leva a esse cenário de crise. 

Entretanto, inserida nesse modelo econômico, a visão
22

 antropocêntrica de natureza, 

culturalmente construída (GONÇALVES, 2004, p. 22) nas relações sociais é outro fator é 

problematizado como responsável pela crise, fazendo com que, associada a supervalorização 

do aspecto econômico 

 

do ponto de vista ambiental, a natureza seja vista na condição de simples recurso 

para a produção de bens. Sua utilização, em forma e intensidade, fica subordinada 

aos interesses econômicos (...) O Antropocentrismo e o cálculo econômico levam ao 

resultado social da fetichização da taxa de crescimento econômico: elevação dessa 

taxa sendo tomada pelo que efetivamente não é, ou seja, como equivalente à 

melhoria das condições de vida da sociedade (MONTIBELLER-FILHO, 2008, p.50) 

 

Para alguns autores, a questão antropocêntrica é tão relevante quanto o aspecto 

econômico da crise, pois ―se hay uma palabra que sostiene la gama entera de objeciones 

verdes radicales a las atuales formas de conducta humana em el mundo, ésa es probablemente 

‗antropocentrismo‘‖ (DOBSON, 1997, p.84). 

Assim, nos deparamos diante da ameaça de um colapso global, com impactos 

ambiental e, obvio, socialmente negativos, desafiando o movimento ecológico e o conjunto da 

sociedade mundial a pensarem e praticarem (práxis) uma mudança, a partir de um elenco de 

estratégias, na qual se encontra a EA. 

 

O risco ecológico questiona o conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós 

como um limite no real que re-significa e re-orienta o curso da história: limite do 

crescimento econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 

capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade social. Mas 

também crise do pensamento ocidental: da ―determinação metafísica‖ que, ao pensar 

o ser como ente, abriu a via da racionalidade científica e instrumental que produziu a 

modernidade como uma ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio 

e controle sobre o mundo. (LEFF, 2003, p.15-16) 

 

Na perspectiva do ecologismo, o qual problematiza, critica e, de forma majoritária, 

busca transformar a base material da sociedade, a crise ecológica 
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 Incluindo ai também a pratica relacionada. 
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é apenas a face visível, ‗a ponta do iceberg‘ de uma crise maior: a de uma 

concepção de civilização. Uma concepção que ao separar o ser humano da natureza 

faz dela um outro ser a ser dominado (Porto-Gonçalves, 2002), para usá-la como 

fonte inesgotável de matéria prima e deposito de resíduos (QUINTAS, 2009, p.42) 

 

Tal assertiva desvela um cenário decorrente da visão antropocêntrica de natureza, 

formadora da base teórica para o ideal hegemônico de civilização. 

A crítica ecológica chamou a atenção para a ameaça à vida (humana e não humana) 

que tal paradigma representava e ainda representa, defendendo ideias anticapitalistas, porém, 

é importante destacar, em alguns casos, não necessariamente a esquerda da política (PEPPER, 

1996, p.289). Daí que os ecologistas de viés critico 

 

não compreendem ser possível a vida numa Terra com seus metabolismo em 

equilíbrio, sem uma radical mudança na organização social e na matriz econômica, 

com o consequente afastamento do antropocentrismo. Já os segundos 

[ambientalistas] não entendem ser necessária uma transformação profunda na 

relação sociedade Natureza para que se alcance a sustentabilidade, ou melhor, o 

Desenvolvimento Sustentável (DS) e, por isso mesmo, não lutam por ela e, portanto, 

convivem, não raras vezes, confortavelmente e, até de forma vantajosa, com o 

antropocentrismo. (SOLER, 2011, p.34) 

 

O ecologismo carrega uma proposta emancipatória e revolucionária, colocando ―em 

questão o conceito de Natureza que tem vigorado e, como ele perpassa o sentir, o pensar e o 

agir de nossa sociedade, no fundo coloca em questão o modo de ser, de produzir e de viver 

dessa sociedade‖ (GONÇALVES, 2004, p.28). 

Nessa esteira, a luta ecológica teve por motivação primeira a contestação do modelo 

societário produtivista, consumista e socialmente injusto
23

 ou desumanizante (FREIRE, 2011, 

p. 41), combatendo o dano ambiental e as desigualdades sociais decorrentes desse paradigma, 

e desde o início perseguindo provocar um processo de conscientização coletiva dessa relação 

opressora, já se valendo, para tanto, de alguma forma, do que hoje denominamos de EA, cujas 

primeira práticas se deram através de protestos e denúncias. como será destacado adiante. 

 

EA E A LEI 

A luta ecológica teve como uma de suas consequências no plano formal a produção 
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 Chega a 91,6% a população mundial não tem acesso ao mínimo de conforto material, detendo ―apenas 16,7% 

da riqueza global‖ (MARQUES, 2015, p.16). 
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legislativa, o Direto Ambiental, uma conquista arrancada dos opressores em enfretamentos 

políticos, que hoje se encontram ameaçados pelas reformas ilegítimas do atual governo, ao 

atender a demanda do capital do agronegócio e da indústria. 

Assim, a EA para a lei da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), é 

entendida como sendo ―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 (Art. 1º, da Lei 9597/99). 

Segundo a lei brasileira
24

, a EANF compreende ―as ações e práticas educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente‖ (Art. 13, da Lei 9597/99). Assim, todo 

e qualquer ação, projeto, programa que extrapole o âmbito escolar, pode ser considerado 

como não formal. 

Assim, p.ex., os protestos do movimento ecológico, entre outras ações realizadas 

décadas anteriores a vigência da Lei da PNEA, já se tratavam da materialização da EANF, 

pois visavam, entre outros objetivos, chamar a atenção para os problemas ambientais, na 

expectativa do envolvimento do cidadão, como forma de fortalecer a luta ecológica e 

pressionar por transformações os capitalistas e seus parceiros governamentais. 

Desde então, o movimento ecológico, atualmente articulado em ONGs, para a 

promoção da EANF, se vale de material impresso, artigos publicados em jornais, manifestos, 

materiais gráficos diversos (como adesivos), palestras públicas, intervenções em reuniões 

(como audiências públicas), fotos, vídeos e, mais recentemente dos recursos digitais, como 

blogs ou mesmo o uso das redes sociais, além de manifestações coletivas públicas. 

É importante frisar que a EANF não é uma exclusividade concebida e/ou executada 

pelas organizações não governamentais (ONGs), ao menos no plano legal, posto que, 

adequadamente, a lei convoca a escola, a universidade e os meios de comunicação de massa 

para a promoverem, além de empresas públicas e privadas.  

Porém, para além de identificarmos a contribuição de tais atores, para EANF, importa 
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 Outros diplomas legais tratam da EA, como a Lei 8.171/91 que dispõe da Política Agrícola Nacional a qual a 

destacou, no inciso V, do art. 19, estabelecendo que o Poder Público, ou seja, todos os entes federados 

(município, estado, União e Distrito Federal), em todas esferas (Executivo, Legislativo e Judiciário), devem 

―desenvolver programas de educação ambiental, a nível formal e informal, dirigidos à população‖ (SOLER, 

2011, p.146) 
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compreender qual EA é realizada; a quem ela beneficia e qual fim se propõe, ou seja, se 

efetivamente visa transformar a realidade ou se, em sentido contrário, se acomoda à ela. 

 

A LUTA ECOLÓGICA E EANF 

A partir de saberes diversos, a Educação, assim como o movimento ecológico, é 

forjada na sociedade, portanto fruto de um processo histórico, não isento das disputas 

ideológicas e/ou políticas. Educar é um ato político e coletivo (FREIRE, 2011, p.71). 

Quanto à substância, ou seja, em relação a sua essência política, a EANF pode vir a ser 

transformadora ou não. Somente será, se a mesma partir do entendimento de que a Educação 

tem papel de destaque na busca pela libertação, associado ao entendimento pelo qual a 

realidade atual (capitalista e antropocêntrica) é opressora da vida humana e não humana, 

impedindo-as de virem a ser mais (FREIRE, 2011, p.58),  

Por outro lado, se a EA faz uma opção política pela emancipação, somente logrará 

êxito pela conscientização (FREIRE, 2011). E o caminho para tal se produz tendo acesso as 

informações ambientais, entre outras, que reflitam uma determinada realidade social. Dessa 

forma, torna-se imperioso conhecer essa realidade para transformá-la (FREIRE, 2011, p. 37). 

 

Daí a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica o 

reconhecimento crítico, a ―razão‖ desta situação, para que, através de uma ação 

transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela 

busca do ser mais. (FREIRE, 2011, p.46) 

 

Para conhecer (e transformar), entre outras condições materiais, é necessário ter acesso 

a informação sobre a realidade, esforço que o ecologismo transformou em estratégia via 

publicização de suas ideias, de suas ações, de estudos científicos e, sobretudo de denúncias 

sobre relações opressoras da vida humana e não humana. 

Importa uma EA que tenha por fim o enfrentamento da crise ecológica e, dessa forma, 

do capitalismo e do antropocentrismo. 

 

A expectativa é empreender uma nova leitura para esse fazer educativo [da EA], 

reavaliando seus fundamentos e suas posturas, para no limite reconhecer que, na 

diversidade interna de opções politico-pedagógicas da educação ambiental, 

invariavelmente despontam duas situações diversas como resultado da 

intencionalidade pedagógica: a reprodução da sociedade atual tal qual esta, ou sua 

transformação. (LAYRARGUES, 2009, p.11) 

 



 

71 
 

De qualquer forma, há que se ter em conta que a transformação social não é uma tarefa 

capaz de ser realizada somente pela EA ou mesmo pela Educação, mas, certamente, deve 

contar com elas, assim como com o Direito Ambiental, sem deixar de se preocupar em mudar 

as relações sociais e econômicas opressoras, base da crise. 

 

La gente no cambiará sus valores simplesmente porque se les ‗enseñen‘ otros 

diferentes (...) cuál es, entonces, el verdadeiro camino hacia delante, si no há de ser 

unicamente, o en gran medida al menos, el de la educación? Debe ser el de la 

búsqueda de una reforma de la base material de la sociedade, concurrente com el 

cambio educacional (PEPPER Apud DOBSON, 1997, p.181) 

 

Portanto, a EA (formal ou não formal) deve ter, no mínimo, um duplo papel, para ser 

considerada transformadora: superar a crise social e, concomitantemente, de igual forma, 

superar a crise ecológica, ambas decorrentes do paradigma capitalista/antropocêntrico, 

presentes na base material da sociedade. A superação de apenas uma dessas facetas da crise 

civilizatória é enfrentar parte do problema e, portanto, não é uma superação propriamente 

dita, pois tal crise deve ser pensada, entendida e, sobretudo, sobre ela agir considerando sua 

totalidade. 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO E A CRÍTICA ECOLÓGICA LOCAL 

 

O munícipio de Rio Grande, junto ao estuário da Laguna dos Patos, no Rio Grande do 

Sul, foi arbitrado como de Interesse de Segurança Nacional
25

, pelo regime ditatorial (marcado 

pela repressão às liberdades individuais ao lado de uma política governamental voltada para a 

implantação de processo de crescimento acelerado), lhe impondo um projeto de crescimento 

econômico, na década de 70, cuja estratégia, com suporte de uma gama considerável de 

recursos públicos
26

, passava pela ampliação do porto local e a instalação de infraestrutura para 
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 Conforme Lei 5449/68, declara de interesse da segurança nacional, nos termos do art. 16, § 1º, alínea b, da 

Constituição os Municípios que especifica. 
26

 ―Os montantes somam aproximadamente US$ 630 milhões na construção dos terminais portuários e retro 

portuários. E, em torno de US$ 365 milhões, os destinados a empresas de fertilizantes e de óleo de soja. Já, para 

a infraestrutura necessária à sua operação (desapropriações, ferrovias, rodovias, abastecimento de água, energia 

elétrica, telecomunicações), somam US$ 3 milhões, somando em torno de US$ 4 bilhões de dólares os valores 

destinados a implementação do DIRG, do Super Porto e da infraestrutura necessária correlata (CHAGAS, 2014, 

p.148). Não foram encontrados registros relativos a recursos aplicados para a EA e nem para uma política 

ambiental compensatória. ‖ (SOLER, 2017, p.52) 
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comportar o Distrito Industrial de Rio Grande (DIRG), visando relações com o mercado 

externo, numa busca pela sua inserção na globalização capitalista. 

Tal município costeiro, que já tinha experimentado um perfil industrial diverso, 

constituído pela industrial têxtil, de cigarros, de alimentos (como bebidas, bolachas e, 

notadamente, pescado) e até refinaria de petróleo, passou a receber também empresas de 

fertilizantes sintéticos, junto ao DIRG e ao porto de Rio Grande. 

 

Por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que englobou o I 

Plano Nacional de Fertilizantes, o Estado procurou reduzir a dependência externa, 

elevando a participação da produção nacional na oferta total de produtos finais. 

Investiu-se, principalmente, na produção de matérias-primas nitrogenadas e 

fosfatadas. (FERNANDES, GUIMARÃES e MATHEUS, 2009, p.205) 

 

Em que pese algumas empresas desse ramo já se encontrarem instaladas em Rio 

Grande desde a década de 50 do século passado (FERREIRA, 2014, p.75), acrescentou-se a 

parte do cenário local a poluição atmosférica, que somadas ás obras de infraestrutura levaram, 

não só a uma mudança da paisagem, mas também a múltiplos impactos ambientais. 

Em contraposição, a sociedade agiu e resistiu de várias maneiras, com destaque para 

críticas públicas via a imprensa local, a qual se traduziu numa forma pioneira de EA. 

Dialeticamente, do mesmo contexto de onde a poluição atmosférica emanava, foi forjada uma 

organização social visando sua contestação e o seu fim. 

 

O CEA E O PIONEIRISMO NA EA NÃO FORMAL 

No cenário de crise ecológica local, vozes materializaram um pensamento analítico e 

crítico em relação ao processo de industrialização. Desataca-se a visibilidade adquirida pelas 

denominadas Crônicas Ecológicas, entre o final dos anos de 70 até meados dos 80 

(ESTEVAN, 2013), publicadas na mídia disponível a época (jornal impresso), a qual serviu 

de instrumento significativo para os primeiros passos da EANF contemporânea, pela ação de 

três ativistas ecológicos, os quais posteriormente fundariam a ONG CEA. 

Como destaca-se, numa dessas crônicas, assim expressava um militante do movimento 

ecológico 

 

(...) nós gostaríamos de que alguém desse o exemplo para as demais fábricas que, 

efetivamente, sem a menor sombra de dúvida, estão poluindo em Rio Grande. [...]. 

Sabemos que falar nas fábricas de adubo que estão dizimando, por exemplo, as 
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árvores da 4ª Secção é bastante delicado. (GUERRA apud ESTEVAN, 2013, p.108). 

 

Com relação ao impacto da poluição no meio urbano e na saúde das pessoas, o 

membro do CEA declarou a época 

 

Custa-me a crer, por exemplo, que toda aquela fumaceira das fábricas de adubo seja 

antevista só pela minha pessoa. Serei eu tão obcecado, assim, pela defesa da saúde 

dos outros e da minha, logicamente, que me pondo preocupado com aquelas 

maléficas baforadas a fluírem, impunemente, inclusive dos esgotos pluviais? E quem 

reside nas proximidades? Como ficam as crianças que inalam toda aquela sujeira 

aérea? E não venham me dizer que ―é o cheiro do progresso‖ (GUERRA apud 

ESTEVAN, 2013, p.109). 

 

 Ainda se referindo ao impacto ambiental provocado pela atividade industrial numa 

área urbanizada, o texto alertava 

 

Quem teima em sobreviver lá por aquele recinto ultra poluído, tanto hídrico como 

aéreo, fustigado por aquela névoa maléfica e nauseado pelo emporcalhamento 

daquelas águas (também, quase inteiramente, provocado pelos detritos industriais) 

deve ter sua visão bem diferenciada do que seja este maravilhoso progresso, tão 

ardilosamente implantado pelos idealizadores de nosso ―magnífico‖ modelo 

econômico 

 

Assim, a EANF, através das crônicas publicadas, como demonstram os extratos acima, 

problematizaram a realidade atinente a poluição atmosférica constatada. Ao grupo que já 

atuava desde meados da década de 70, agregaram-se novos apoiadores, os quais, em 1983, 

formalizaram o CEA, com a finalidade, entre outras, de ―atuar de forma a minimizar ou 

erradicar efeitos danosos ao ambiente‖ (Estatuto do CEA). 

Em consequência, com outras organizações da sociedade civil e de trabalhadores, o 

CEA promoveu a EANF em forma de campanhas ou mesmo em ações isoladas, igualmente se 

valendo da elaboração e divulgação de documentos, de adesivos, assim como realização de 

atividades de rua, como passeatas e, mais recentemente, até bicicleatas. Tais atividades de rua, 

além de possibilitarem a aglutinação social em torno de um tema, no caso da luta ecológica, 

também colaboram para a EANF, pois repercutem de diversas formas na sociedade, além, é 

claro, de receberem atenção da midia. 

Outra forma de produzir EA praticada pelo CEA foi a tentativa de enfrentar os 

problemas ambientais e/ou solucionar conflitos ambientais de forma dialógica (reuniões), 

pois, carrega duas finalidades educativas, no mínimo: a) influenciar na construção de políticas 
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públicas ambientais e; b) colaborar para a promoção da consciência ambiental (de forma 

reciproca, pois ao se reunir e dialogar é proporcionado uma troca de saberes). 

Todas essas e outras medidas, passavam pela estratégia de divulgar o máximo possível 

as ações e atividades da luta ecológica na mídia, objetivando com que a informação ambiental 

atingisse o maior número de pessoas (leitores/telespectadores), visando colaborar (muitas 

vezes o único meio) para o processo de conscientização sobre os problemas ambientais e seus 

impactos no cotidiano, sobretudo, por que essa era a forma mais eficiente de fazer com que as 

pessoas tivessem acesso aos fatos dessa ordem, até então pouco abordados, diferente de 

relatórios e outros estudos ambientais hoje obrigatórios por força de lei, mas que nem sempre 

são acessíveis ao público. A mídia é uma inequívoca e importante maneira de promover a 

EANF. A questão, como já ressaltado acima, é se essa EA se dá para a transformação, como 

pretende o CEA, ou a manutenção do atual paradigma societário. 

Atualmente, além de se valer de tais meios, o CEA matem um blog e participa de 

redes sociais, ocupando as mídias ditas alternativas ao capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se na década de 60 o mundo viveu um significativo processo de industrialização, a 

luta ecológica teve também lá seu nascedouro, contestando, majoritariamente, o modelo 

societário produtivista, consumista e injusto. 

A visão antropocêntrica de natureza, construída historicamente, inserida na economia 

capitalista, constituem as bases para a crise ecológica, que é uma crise, em última instância, 

do modelo de civilização. 

Importa ter claro qual EANF se propõe a transformar e qual cumpre um papel 

mantenedor da realidade opressora. A EANF que vise uma mudança societária deve ter, no 

mínimo, um duplo papel: superar a crise social e a ecológica, combatendo o paradigma 

capitalista/antropocêntrico. 

No caso do munícipio de Rio Grande, com o projeto de crescimento econômico 

imposto, não só levou ao incremento da industrialização, com indissociável poluição, como 

contribui, contraditoriamente, para o surgimento do movimento ecológico, notadamente 

através do CEA. Suas ações, como artigos publicados em jornais e protestos promovidos 

contra a poluição atmosférica e outros impactos ambientais, deram início a EANF, no plano 

local, para um público difuso. 
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Assim, o CEA não só institucionalizou o movimento ecológico na região sul do RS, 

mas consequentemente praticou uma EANF de forma pioneira, 

A transformação da sociedade não será possível somente com a EA, mas sim de forma 

associada com outras medidas, como a transformação de sua base material. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência a 

partir de uma prática docente inclusiva, tendo como base os fundamentos da Educação 

Ambiental. Ao longo do ano letivo de 2016, trabalhei como docente em uma turma do 

primeiro ano de alfabetização, em uma escola da rede pública do município de Rio 

Grande/RS. Foram estabelecidos metodologia, estratégias e procedimentos para o processo de 

educação inclusiva em sala de aula, como também, para a relação estabelecida com os 

familiares.Que não impediram momentos de angústias e dificuldades,advindas da 

precariedade existente no sistema escolar e à insegurança ocasionada pelo grande desafio que 

é trabalhar com crianças especiais, sem ter formação específica nesta área.Contudo, pode-se 

afirmar que esta experiência foi significativa, prazerosa e exitosa, do ponto de vista 

pedagógico, para todos os envolvidos neste processo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva.Crianças com necessidades especiais. Educação 

Ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A inclusão de pessoas com deficiência e necessidades especiais na escola regular é um 

avanço inegável sob o ponto de vista humano.E aponta para um novo paradigma 

educacionalcomo descreve Antunes 2008, no qual se aceita que os seres humanos são 

essencialmente diferentes, e que estas diferenças jamais podem servir de pretexto para se 

estabelecer hierarquia de superioridade e inferioridade; onde se compreende que emboraas 

pessoas apresentem ritmos de diferentes deaprendizagem, não as excluem da possibilidade 

aprendizagem; que concebe corpo e mente como partes integrantes do mesmo ser, 

considerando, que os saberes intelectuais, são tão relevantes, quanto os saberes da natureza, 

musical, espiritual,intra e interpessoal; que reconhece que a aprendizagem tem aplicabilidade 

na vida cotidiana de modo a possibilitar uma convivência saudável em sociedade.  

 Entretanto, a inclusão escolar ainda se apresenta como um grande desafio aos 

professores na contemporaneidade. Mesmo coma implantação Lei nº 9.394 promulgada em 
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1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, definindo as formas 

estruturadas de organização da educação especial, preferencialmente na rede regular de 

ensino. E da Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente (Estatuto da 

Pessoa Deficiente).Grande parte dos docentes que estão atuando em sala de aula não possuem 

formação específica nesta área e se quer cursaram uma cadeira referente a este tema durante 

os cursos de graduação. Pode-se afirmar que raras são as formações oferecidas pelas 

mantenedoras, e quando são oferecidas, apresentam-se muito superficiais, no que se refere às 

especificidades de cada deficiência, carentes de sugestões, no que se tange àsformas de 

abordagem, metodologias, estratégias de trabalho, sugestões de atividades ouapresentações de 

situações concretas, que pudessem instrumentalizar a prática docente. 

  Diante deste cenário tão desafiador, encontra-se o professor totalmente despreparado, 

sentindo-se incapaz, inseguro eangustiado em desenvolver um trabalho pouco qualificado, por 

se tratar de um leigo no assunto. Isto quando o professor é comprometido com a docência e 

assume o aluno especial, procurando desenvolver um trabalhado adaptado as suas 

necessidades e que explore as suas potencialidades. Já outros profissionais, diante desta 

realidade, demostram total aversão à proposta inclusiva, demonstrando desinteresse por 

diferentes razões. Acredito que a maior dificuldade encontrada por estes profissionais, esteja 

relacionada às suas concepções a respeito das pessoas deficientes, ou seja, não conseguem 

conceber que estas pessoas possuem possibilidade de aprendizagem. Neste sentido, se o 

professor que acredita na possibilidade de aprendizagem do aluno especial, vai buscar 

alternativas de trabalho e vai saber reconhecer e valorizar os avanços e progressos, mesmo 

que sejam modestos naquele momento, mas o reconhecerá como parte fundamental do 

desenvolvimento do mesmo. Já o professor que não acredita neste potencial, dificilmente se 

empenhará neste objetivo e por esta razão o desenvolvimento do aluno ficará prejudicado.  

 Entretanto o papel da escola e do professor é justamente desenvolver estas 

potencialidades,através de um currículo adaptado. Outra razão éo sentimento de incapacidade 

ou acomodação, uma vez que será necessário, atualizar os estudos nesta área específica, 

pensar e refletir sobre sua prática pedagógica e, sobretudo, mudar alguns conceitos arraigados, 

acerca dos processos de aprendizagem, bem como, suas concepções a respeito da educação.A 

esse respeito Paulo Freire 1996, afirma que ensinar é uma especificidade humana que exige 

outros saberes, além do conhecimento técnico específico de cada área adquiridos na 

academia,são eles: bom senso, aceitação do novo,rejeição a qualquer forma de discriminação, 
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luta em defesa dos direitos dos educandos, comprometimento, alegria, esperança e a 

convicção de a mudança é possível.Diante da carência destas qualidades humanas, 

observamos que em muitos casos de inclusão escolar, o que ocorre é uma ―pseudo‖ 

inclusão,pois estar matriculado numa classe regular, não garante a inclusão do aluno. Pois a 

inclusão para acontecer de maneira efetiva, exige uma série de demandas que vai muito além 

de estar inserido numa sala de aula, conforme estabelece a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, lei nº13.146/2015, capítulo IV. Desta forma,o aluno continua sendo 

excluído da escola, por encontrar-se muitas vezes, esquecido num canto da sala de aula, sem 

receber a mínima atenção do professor regente e na maioria das vezes, sem interagir com os 

demais colegas, nem sendo convidado a participar das atividades desenvolvidas na própria 

escola. Este fato ocorre muitas vezes, por que a inclusão escolar, não está contemplada no 

PPP (Projeto Político Pedagógico) das instituições escolares,como um projeto abrangente de 

inclusão, onde todos os integrantes da comunidade escolar precisam estar envolvidos. 

Nestescasos o aluno especial é considerado responsabilidade do professor da turma na qual o 

aluno está matriculado e não como um aluno da escola, com os mesmos direitos dos demais. 

Por falar em direitos, o direito a saúde, que também é garantido por lei, é negligenciada em 

muitos casos de alunos portadores de deficiência. Negligência causada sejana ausência de um 

diagnóstico preciso, ou na falta de um acompanhamento sistemático de um profissional 

especializado na área ou na interrupção do tratamento por problemas financeiros por parte dos 

familiares. Triste realidade que impossibilita que a inclusão escolar aconteça de maneira plena 

e satisfatória. A respeito da ausência de um diagnóstico, Antunes 2008, aponta que a incerteza 

na identificação da dificuldade de aprendizagem no aluno, não deve ser a justificativa para se 

deixar de buscar outras estratégias de ensino.Já nos casos de interrupção do tratamento é 

notório o retrocesso na aprendizagem, sem contar os prejuízos na saúde. Esta situação aponta 

para a precariedade do sistema de saúde e dos serviços de assistencial social que não oferecem 

o suporte necessário às estas famílias.  

 Diante desta realidade tão complicada,faz-se necessário,a implementação, de uma 

nova pedagogia.Que perceba as crianças com necessidades especiais,como pessoas com 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento, que devem ser estimuladas, através de um 

currículo adaptado, onde se procure aplicar as melhores estratégias para ensiná-los. A este 

respeito Suplino(2011) afirma que reconhecer a pessoa deficiente como ser humano, significa 

torná-lo parte integrante da interação, numa relação de igualdade. Que ao destacar outras 
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características desta pessoa como: a personalidade, preferências e desejos, a deficiência fica 

em segundo plano, e as possibilidades da pessoa ficam mais evidentes. Facilitando com isso 

estabelecer os objetivos do trabalho a ser desenvolvido. 

Uma pedagogia que tenha objetivos e propósitos muito mais abrangentesdo que uma 

simples propostas de trabalho para um ano letivo, mas que esteja em consonância com outro 

projeto de sociedade, em que haja mais justiça, menos preconceitos e desigualdades sociais, 

isto é, umasociedade mais humanitária, onde sejam respeitados os direitos dos cidadãos, 

independentemente das diferenças existentes como: etnia, credo, gênero ou classe social.  

Segundo Loureiro (2004),é necessária uma educação que prepara o cidadão para 

construir a vida que se quer viver em sociedade. No entanto, tudo isto só será possível, através 

de uma educaçãoque seja problematizadora, emancipatória e transformadora dos problemas 

socioambientais, queneste caso específico,trata a questão da inclusãodas pessoas portadoras 

de necessidades especiais, bem como seus familiares,que em muitos casos são pessoas de 

baixa renda e por este motivo, necessitam de poio da rede de assistência social.   

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Esta experiência aconteceu no ano de 2016, numa escola de ensino fundamental, no 

município de Rio Grande, com uma turma do 1º ano de alfabetização, contendo 22 alunos, 

sendo duas destas alunas especiais, diagnosticadas com autista. É importante destacar que 

iniciei o ano letivo, com 20 alunos matriculados na turma e posteriormente foram inseridas as 

duas alunas especiais. Infringindo o que estabelece o Plano Municipal de Educação deste 

município, no que tange ao número reduzido de alunos por turma, na presença de alunos 

especiais. 

É importante registrar que imediatamente a matricula destas alunas, foram tomadas 

várias providências de modo a qualificar o trabalho que iria ser desenvolvido. Em primeiro 

lugar, foi solicitado, junto a Secretaria Municipal de Educação - SMED, a necessidade de uma 

monitora, para acompanhar estas alunas.Monitora são alunas dos cursos de graduação, que se 

inscrevem numa bolsa de monitoria, com carga horária de 30 horas semanais distribuídas, da 

seguinte maneira: 20h na escola e 10h em formações oferecidas pela instituição escolar ou 

pela mantenedora. Como o objetivo de auxiliar os estudantes e sua turma na realização de 

todas as atividades pedagógicas planejadas pelo professor regente e com as devidas 
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adaptações implementadas pela sala de recursos, bem como na sua locomoção e 

acessibilidade em todo espaço escolar, atendendo as necessidades educacionais especificas 

do(s) estudante(s), buscando sua autonomia e independência.  

 Assim que fui comunicada que receberia a aluna especial, fiquei muito apreensiva 

como é de costume acontecer, pelos motivos acima citados. Entretanto, me senti desafiada, 

procurei imediatamente a professora da sala de recursos a qual pedi algumas informações e 

orientações de como agir e proceder neste primeiro momento. Na mesma ocasião, solicitei também a 

indicação de algumas bibliografias a cerca do tema. Deste dia em diante me dediquei a pesquisar 

mais especificamente, textos voltados à questão do espectro autismo, buscando, sobretudo, 

atividades e sugestões de procedimento para começar a desenvolver este trabalho.Já que a 

aluna havia sido matriculada e começaria frequentar as aulas, no dia seguinte. A internet foi 

uma importante ferramenta de pesquisa, onde e encontrei vários vídeos no youtube, apresentando 

diferentes sugestões de atividades pedagógicas, contribuiu muito com a minha prática em sala de aula.  

 Minha primeira providência foi agendar uma anamnese com as mães das alunas, para 

coletar o máximo de informações a respeito das mesmas, sem faziam uso de algum 

medicamento, se já haviam frequentado outra instituição de ensino, como tambéme um pouco 

sobre a dinâmica familiar. Procurei saber quais eram as expectativas destas famílias com 

relação à escola. Mais especificamente o que os pais esperavam para aquele ano letivo.  

 Na ocasião, fiquei sabendo que a mãe de uma das meninas,considerava sua filha 

totalmente incapaz de frequentar a escola, uma vez que não reconhecia nenhuma 

potencialidade na mesma, considerando-a totalmente dependente de seus cuidados. A outra 

mãe relatou que sua filha estava acostumada com a rotina escolar e que a mesma frequentava 

a escola de educação infantil deste s três anos de idade.A partir desta conversa, pude constatar 

que precisaria dispor de várias estratégias para a realização deste trabalho. Por este motivo, 

solicitei encontros sistemáticos com a profissional da sala de recursos, para trocas de 

informações, sugestões e estratégias a serem adotadas neste trabalho tão peculiar para 

mim.Solicitei também um atendimento para as responsáveis, na salade recursos, que 

necessitavam receber orientações e informações mais específicas acerca da educação das 

filhas, como também, ter a oportunidade de expor suas frustações e angústias advindas da 

deficiência das mesmas. Visto que não contávamos com o trabalho de orientação escolar no turno da 

manhã. 

 Realizei uma reunião com os responsáveis dos demais alunos, para comunicar que 
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receberia uma aluna especial e por este motivo, adotaria algumas estratégias de trabalho, para 

atender as demandas da mesma. Relatei que receberia uma monitora para me auxiliar nas 

atividades desenvolvidas na escola, e expliquei aos mesmos que a inclusão escolar é um 

processo que exige a participação de todos os integrantes da comunidade escolar, e por este 

motivo, eles também eram participantes deste processo de maneira indireta. Ressaltei que esta 

inclusão em nossa turma, talvez fosse à experiência mais significativa de aprendizado que nós 

teríamos neste ano letivo. Que contava com o apoio dos mesmos, para a realização deste 

trabalho, conversando com seus filhos a respeito da necessidade de termos paciência, respeito 

pelas diferenças com pessoas que possuem necessidades especiais. Diante do exposto os 

responsáveis se mostraram solidários proposta e se disponibilizaram a me auxiliar no que 

fosse preciso. 

 Um fator que contribuiu de forma positiva para o inicio deste trabalho, foi o fato da 

primeira aluna especial, não ter comparecido na escola nos primeiros dias subsequentes a sua 

matrícula. Assim tive tempo para me preparar psicologicamente para este encontro, como 

também, preparar a turma para recebê-la. Já no dia seguinte comecei a aula lendo um livro de 

história sobre a inclusão. A seguir, propus elaboração uma pequena encenação, onde os alunos 

construíram fantoches com balões, que eram os personagens da historinha, que abordava a 

temática da inclusão. Após esta atividade organizei uma roda de conversa, onde pude 

questioná-los, sobre as questões trabalhadas na história. E desta forma os alunos puderam 

refletir e se posicionar a respeito de práticas inclusivas e exclusivas das pessoas especiais em 

diferentes situações no contexto social. Percebi através de seus comentários, uma postura de 

empatia com relação às pessoas com necessidades especiais. Aproveitei o momento para 

relatar ao grupo, que iriamos receber uma aluna especial em nossa turma. Os alunos 

demonstram curiosidade e queriam saber informações sobre a nova colega, contei o que sabia 

e fiquei satisfeita com os comentários que ouvi a respeito. Destaco que a turma era muito 

participativa, os alunos eram questionadores e gostavam de se posicionar a respeitos dos 

assuntos apresentados. 

 É importante registrar que aluna demorou cerca de uma semana para se apresentar na 

escola, pois sua mãe temia que a menina fosse estranhar e não conseguiria se adaptar a rotina 

escolar.Enquanto isso, lia diariamente para os alunos, histórias que abordassem questões 
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envolvendo personagens com necessidades especiais e após a leitura, conversávamos e 

refletíamos a respeito do assunto tratado.  

 Numa bela manhã, sua mãe encorajou-se e levou a menina para escola, para surpresa 

de todos, ela apresentou um bomcomportamento, já que é uma menina calma e muito meiga. 

Surpreendendo a todos, principalmente sua mãe, que estava muito apreensiva com o fato da 

mesma nunca ter se afastado dela. E por este motivo, permaneceu na escola de prontidão, para 

qualquer eventualidade.A turma se mostrou muito receptiva e acolhedora, nos apresentamos 

para a aluna e seguimos a rotina diária. Durante a aula fui observando suas reações a cada 

momento, assim pude observar seu comportamento e suas atitudes a cada atividade 

apresentada na dinâmica escolar. Constatei que ela gostava de músicas, quando cantamos a 

música do alfabeto,no início da aula. Deste modo, no decorrer da manhã, concluí que a 

menina não tinha autonomia para fazer nada de forma independente, ou seja, segurava minha 

mão e a da monitora, utilizando-as como instrumento para pegar as coisas que ela queria. Já 

no refeitório, pude constatar que não sabia segurar uma colher, nunca tinha comido uma 

bolacha, como também não pedia, nem usava o banheirosem o auxilio de outra 

pessoa,enfim,uma criança totalmente dependente e sem iniciativa para fazer qualquer coisa. 

Minha intervenção em sua aprendizagemcomeçou primeiramente, por estas atividades 

rotineiras, incentivando a aluna a manipular os seus pertences e ser mais autônoma nas 

atividades diárias como: como pegar seus materiais, comer segurando seu talher, ir ao 

banheiro e se movimentar no espaço escolar, de maneira independente, logicamente sob a 

orientação e observação da professora oude sua monitora. Sobre estas atividades do cotidiano 

Suplino 2009, apresenta o Currículo Funcional Natural,ou seja, um currículo que tenha como 

objetivo trabalhar conteúdos que tenham aplicabilidades na vida cotidiana do aluno 

especial.Segundo esta autora, esta metodologia de trabalho tem apresentado resultados 

significativos, tanto no que se refere a habilidades adaptativas, quanto na redução de 

comportamentos inapropriados.   

 Com todas estas informações pude preencher a ficha de encaminhamento a sala de 

recursos/multifuncional.Local onde é oferecido atendimento educacional especializado, aos 

estudantes que apresentam necessidades educacionais específicas e/ou dificuldades 

acentuadas na aprendizagem, assegurando a complementação e/ou suplementação de estudos, 

visando maior autonomia e eliminação de barreiras que possam estar interferindo no processo 
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de aprendizagem.No qual a menina começou a receber atendimento especializado, duas vezes 

por semana, através de atividades específicas para trabalhar suas dificuldades e desenvolver 

suas habilidades e competências. O que obviamente qualificou sua aprendizagem e contribui 

significativamente para seu desenvolvimento. 

 Com a chegada das alunas especiais adotei uma metodologia de trabalho, que possuía 

uma rotina diária, de maneira a não desestabilizar as mesmas. Esta consistia em: chegar à sala 

de aula, organizar as mochilas e casacos, fazer a chamada, ler uma história, cantar as músicas 

do alfabeto e a seguir apresentar a primeira atividade do dia, por volta das 9h:30min, éramos 

convidados a nos encaminharmos até o refeitório, onde é servido a merenda escolar para os 

alunos, no retorno a sala de aula, passávamos no banheiro, para os alunos fazerem suas 

necessidades e a higiene. Voltávamos para sala e continuávamos com as atividades que 

estávamos desenvolvendo, às 10 horas, horário do recreio os alunos se encaminhavam ao 

pátio da escola (cabe destacar que uma das atribuições do monitoré acompanhar o aluno 

especial em todas estas atividades) ao retornar a sala de aula, se oportunizava um momento 

para os alunos comerem o lanche que traziam de casa. Na sequência, continuávamoscom as 

atividades designadas pela professora. Nesta rotina diária, eram desenvolvidas várias 

atividades específicas para a alfabetização, iniciação matemática, questões relacionadas a 

ciências e estudos sociais.Bem como, atividades relacionadas à educação artística e física, 

desenvolvidas em diferentes ambientes da escola: no pátio,no ginásio, na pracinha ou na 

brinquedoteca. Para as alunas especiais eram oferecidas questões adaptadas a estas temáticas, 

com atividades de pareação, apresentação e escrita do nome próprio e de outras tantas 

palavras, por meio de um alfabeto móvel, classificação por cores, figuras geométricas, 

relacionar o número a sua quantidade, dentre outas tantas atividadesconstruídas com material 

concreto. 

 Com relação à formade avaliação destas alunas, adotei um diário de bordo, onde 

registrava diariamente, as tarefas desenvolvidas,as atitudes e reações das meninas, frente às 

atividades apresentadas, assim como, seu comportamento durante as aulas. Utilizei também, 

como forma de registro das atividades trabalhadas,pequenos vídeos gravados por mim e 

fotografias, que posteriormente foram entregues aos familiares, anexadas em umportfólio,no 

qual também se encontravaum parecer descritivo, contendo informações a cerca do trabalho 

desenvolvido na escola e odesenvolvimento das aulas ao longo do trimestre.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Trabalhar com esta turma foi uma experiência muito gratificante e prazerosa, 

primeiramente por constatar que as crianças sãoseres muito amorosos, receptivos e 

desprovidos de preconceitos. Que aceitaram com afetividade e carinho a chegada das alunas 

especiais, vibravam com as conquistas diárias, dividiam o lanche,eram solidários e 

compreensivos, nos momentos em que elas apresentavam agitação ou irritabilidade e por este 

motivo, ficavam bem quietinhos para não tumultuar a sala de aula. Eram solícitos para 

qualquer ajuda, inclusive para acompanhá-las ao banheiro, no final do ano letivo, quando 

estas já haviam desenvolvido a autonomia, pra fazer as necessidades e higiene de forma 

independente. 

 Cabe salientar, que o acompanhamento da monitora, assim como sua postura 

comprometida, pacienciosa e igualmente amorosa, foi determinante para êxito deste trabalho. 

Que era reconhecido e valorizado pelas mães destas alunas, que percebiam que ambas 

gostavam de frequentar a escola e constatavamo avanço no desenvolvimento da aprendizagem 

das mesmas. 

 Um fato que me deixou lisonjeada, foi um telefonema recebido certa manhã da 

neurologista de uma das alunas especiais, me parabenizando pelo trabalho que eu estava 

desenvolvendo. Esta ligação ocorreu após uma consulta da menina, onde a mãe contou que 

estava muito satisfeita com o trabalho que estava sendo desenvolvido na escola e apresentou o 

portfolio da mesma. Neste telefonema,a profissional me convidou para uma conversa e 

indicou outras bibliografias, de modo a aprofundar meus conhecimentos nesta área. Nesta 

ocasião,tive a certeza que estava no caminho certo e senti mais encorajada para continuar o 

trabalho que vinha desenvolvendo. 

 Outra questão muito especial e que me deixou muito feliz e satisfeita, foi à relação de 

confiança construída com as famílias destas alunas especiais. O que me possibilitou levar as 

duas meninas, nos passeios realizados com a turma, contando apenas com o auxílio da 

monitora. O primeiro foi uma visitação ao museu oceanográfico e o outro, uma saída de 

campo, ao parque urbano do bairro Bolaxa, onde realizamos uma trilha ecológica, sob a 

orientação de duas bolsista do NEMA (Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental) e a 

seguir um piquenique ao ar livre. Experiência que jamais poderia imaginar ser possível, já que 
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suas mães haviam me relatado, durante a anamnese, que elas nunca tinham saído com outras 

pessoas, muito menos, sem a presença das mães. 

 Concluo afirmando que a inclusão de crianças com necessidades especiais na escola 

regular, representa uma possibilidade concreta de trabalhar valores, como: respeito e amor ao 

próximo, bem como, sentimentos de empatia, de solidariedade e amizade. O queirá contribuir 

para formação de adultos menos preconceituosos, mais solidários e humanos. 
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RESUMO: O contato cada vez mais próximo entre homens e animais silvestres tem gerado 

grande impacto negativo para a biodiversidade. Nesse sentido o GEAS SUL criou o projeto 

intitulado ―Capão Selvagem‖, em desenvolvimento e que tem como objetivo instruir a 

comunidade acadêmica do Campus Capão do Leão da UFPel sobre os diferentes grupos de 

animais silvestres nativos que habitam a região do Campus, através de placas informativas 

como ferramenta de uma abordagem da Educação Ambiental para a minimização desse 

problema. Primeiramente, para alcançar o objetivo proposto foi aplicado um questionário de 

avaliação de conhecimento faunístico da população acadêmica (discentes e docentes), e a 

partir do questionário foi realizado um levantamento faunístico selecionando 20 espécies de 

diversas classes taxonômicas que são endêmicas da Região de Pelotas/RS. A escolha desses 

animais foi dada através das seguintes considerações: grau de interação antrópica nas 

atividades rurais e urbanas, importância no meio ambiente e seu grau de ameaça. Pretende-se 

desta forma, reunir as informações necessárias e adotar medidas visando à conscientização da 

comunidade acadêmica para a valorização, preservação e conservação de fauna silvestre, 

possibilitando uma relação ambiental mais harmônica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto ―Capão Selvagem‖. Educação Ambiental. Animais 

Silvestres. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho refere-se a um projeto em desenvolvimento, intitulado ―Capão 

Selvagem‖ que parte dos preceitos trazidos a partir da Educação Ambiental e da necessidade 

de uma relação ambiental mais harmônica entre o homem e o seu entorno. Nesse sentido, o 
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projeto foi criado a partir de ideias do Grupo de Estudos em Animais Selvagens - Sul (GEAS 

SUL), grupo de estudos independente formado por estudantes da Universidade Federal de 

Pelotas – UFPel. Atualmente o grupo é composto por 23 membros, estudantes dos cursos de 

Ciências Biológicas e Medicina Veterinária. O projeto foi criado com o intuito de instruir a 

população do Campus Capão do Leão da UFPel sobre as espécies de animais silvestres 

nativas da região, uma vez que o tema comumente passa desapercebido na comunidade 

acadêmica e é de importância vital para a conservação da biodiversidade local. 

Com a proximidade cada vez maior entre homens e animais silvestres, ações 

antrópicas acabam gerando impactos negativos à biodiversidade. Um exemplo muito comum 

desses impactos provocados pelo homem por seu desconhecimento acerca da fauna silvestre 

local é o caso do gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), que muitas vezes aparece 

nos pátios das casas em busca de comida para alimentar à si e seus filhotes e quando as 

pessoas se deparam com estes animais, acabam matando-os por acharem que possam fazer 

algum mal. 

 Com base nisso, selecionamos algumas espécies de ocorrência regional. A partir 

disso, foi realizado levantamento faunístico e descritivo dessas espécies, que serão colocados 

em placas informativas no Campus Capão do Leão contendo curiosidades, a fim de alertar a 

comunidade acadêmica, buscando levar um maior conhecimento e esclarecimento sobre as 

espécies locais, de modo a contribuir para a diminuição dos efeitos antrópicos negativos na 

fauna local e regional e, também, buscando proporcionar uma maior conscientização às 

pessoas sobre os seus atos relacionados a esses animais. 

Para a realização desse projeto partimos do entendimento que o meio ambiente não 

se dá apenas pelos aspectos físicos e naturais, existindo outros elementos envolvidos, assim 

como: relações sociais, culturais e tecnológicas, políticas e históricas, como aponta Reigota 

(2012), 

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 transformações da natureza e da sociedade. (REIGOTA, 2012, p.36). 

 

 E, nesse sentido, acreditamos que uma forma potencialmente positiva de agir se faz 

através da Educação Ambiental, onde a educação não se restringe somente em assuntos 

relacionados à natureza, lixo e animais, mas também a questões sociais que faz com que  

reflitamos sobre as nossas atitudes enquanto cidadãos, buscando sempre uma construção de 
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valores e pensamento crítico que nos permita perceber a verdadeira relação entre o homem e a 

natureza. Dessa forma como nos diz Reigota (2007), 

A educação ambiental deve procurar estabelecer uma ―nova aliança‖ entre a 

humanidade e a natureza, uma ―nova razão‖ que não seja sinônimo de 

autodestruição e estimular a ética nas relações econômicas, políticas e sociais. Ela 

deve se basear no diálogo entre gerações e culturas em busca da tripla cidadania: 

local, continental planetária, e da liberdade na sua mais completa tradução, tendo 

implícita a perspectiva de uma sociedade mais justa tanto em nível nacional quanto 

internacional. (REIGOTA, 2007, p.11). 

  

             Partindo da ideia do autor fica clara a importância da aplicação de atividades através 

da Educação Ambiental como fonte disseminadora de conhecimento, levando a sociedade a 

um pensamento crítico e subsequente conscientização de suas ações e também a ideia de que 

o homem é parte integrante do meio em que observa. 

 

METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento do Projeto ―Capão Selvagem‖ foi realizado um questionário 

de forma a avaliar o grau de conhecimento ambiental de discentes e docentes que exercem 

suas atividades no Campus Capão do Leão UFPel, durante os dias 31/05/2016 e 01/06/2016. 

O questionário apresentava três perguntas gerais e abertas: 1) O que você entende por animal 

silvestre? Cite um exemplo; 2) Você já observou um animal silvestre no Campus Capão do 

Leão?; 3) Você considera importante um Projeto de Educação Ambiental para o Campus 

Capão do Leão?.  

Em seguida foi realizado um levantamento faunístico com os animais que são 

endêmicos da Região de Pelotas/RS e dentre estas espécies foram selecionados vinte 

representantes de diferentes classes taxonômicas (mamíferos, anfíbios, aves e répteis) como 

nos mostra a Tabela 1. Os requisitos para a escolha das espécies basearam-se na presença ou 

possível visualização na região e arredores do Campus Capão do Leão; grau de interação 

antrópica nas atividades rurais e urbanas; importância no meio-ambiente e seu grau de 

ameaça.  

 

Tabela 1: Espécies representantes 

Categoria Taxonômica  Nome Popular Grau de ameaça 

(IUCN) 

Anfíbios   
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Physalaemus gracilis 

Lithobates catesbeianus 

Rã-chorona 

Rã-touro 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Répteis 

Trachemys dorbigni 

Salvator merianae 

Bothrops alternatus 

 

Tigre-d‘agua 

Teiú 

Cruzeira 

 

Não Avaliado 

Pouco preocupante 

Não avaliado 

Aves  

Cardeal 

João-de-barro 

Jaçanã 

Quero-quero 

Quiri-quiri 

Coruja-buraqueira 

João-grande 

Pica-pau-do-campo 

 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Paroaria coronata 

Furnarius rufus 

Jacana jacana 

Vanellus chilensis 

Falco sparverius 

Athene curnicularia 

Ciconia maguari 

Colaptes campestris 

Mamíferos  

Gambá-de-orelha-branca 

Tatu-galinha 

Capivara 

Veado-Virá 

Graxaim-do-mato 

Mão-pelada 

Gato-do-mato-grande 

 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Pouco preocupante 

Didelphis albiventris 

Dasypus novemcinctus 

Hydrochoerus hydrochaeris 

Mazama gouazoubira 

Cerdocyon thous 

Procyon cancrivorus 

Leopardus geoffroyi 

Fonte: GEAS SUL 

 

Desse modo, a partir do levantamento faunístico foram organizados cinco grupos a 

fim de envolver academicamente todos os estudantes do GEAS SUL no trabalho de descrição 

das espécies escolhidas. Para a realização da descrição das espécies levou-se em consideração 

os seguintes tópicos: classificação taxonômica completa; distribuição geográfica; biologia da 

espécie; e grau de ameaça usando como base a lista da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN). Estas informações foram preenchidas através de 

levantamentos bibliográficos, com o auxílio de livros e websites. 

A lista da União Internacional para conservação da Natureza (IUCN) foi utilizada 
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como referência por ser uma lista de padrão internacional. A maioria dos animais listados se 

encontra em nível três da lista vermelha sendo enquadrados então na classe pouco 

preocupante, porém outras listas foram consultadas como a Lista Vermelha do Rio Grande do 

Sul e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), onde foi 

possível visualizar que animais que não são classificados como ameaçados de extinção, ou não 

foram avaliados pela IUCN, são classificados em risco de extinção.  

O fato deste tópico não ter sido o único fator determinante para a escolha das 

espécies é que a ideia não é somente trabalhar com animais ameaçados de extinção (na faixa 

em perigo), mas apresentar para a população os riscos que correm de chegar nesse ponto 

animais endêmicos da nossa região, e com isso mostrar que a preservação deve começar antes 

mesmo das espécies apresentarem graus elevados de ameaça, desta forma prevenindo 

extinções com pequenas atitudes isoladas, porém significantes para a manutenção da 

biodiversidade. 

O próximo passo será a confecção de placas que contemplarão imagens dos 

representantes silvestres escolhidos, juntamente com informações como: o conteúdo 

pesquisado pelos grupos, esse conteúdo tendo caráter elucidativo e educativo, contendo uma 

breve introdução referente à biologia da espécie, seguido de uma ameaça antrópica a qual ela 

está exposta e, por fim, curiosidades/esclarecimentos comuns às respectivas espécies ou 

grupos presentes nas placas, conforme pode ser observado na Figura 1, que ao final serão 

distribuídas pelo Campus Capão do Leão/RS buscando contemplar locais com maior 

circulação de pessoas e/ou lugares em que determinada espécie seja avistada frequentemente. 

A inserção dessas placas será realizada de acordo com o indicado pela prefeitura do Campus 

Capão do Leão, UFPel.  

O material utilizado para a confecção das placas será aço galvanizado e terão o 

tamanho de uma folha A2 (42cmX59,4cm), sendo suspensas por sarrafos de madeira com 

altura de dois metros e a bitola da madeira de (8cmX8cm). 
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Figura 1: Modelo design da Placa 

Fonte : GEAS – SUL 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do exposto, a sociedade tem papel fundamental na manutenção da 

biodiversidade, sendo muito importante a aplicação de medidas para a minimização desses 

impactos. A Educação Ambiental, nesse sentido entra como uma importante ferramenta 

indispensável a fim de estimular a sociedade na conservação das espécies, proporcionando 

maior conhecimento acerca do assunto juntamente com alertas sobre a atual realidade de 

modo que possa causar uma sensibilização na sociedade levando a conscientização da 

importância de suas ações enquanto cidadão para a biodiversidade. 

A falta de informação, como no caso do gambá, já descrito anteriormente, é muito 

comum também a outras espécies, que acabam sendo mortas por falta de informação, pela 

ignorância enquanto desconhecimento acerca desses animais.  

O espaço escolhido para a intervenção do Projeto ―Capão Selvagem‖ foi o Campus 

Capão do Leão da UFPel, pois além de constituir o local de estudo e, muitas vezes, de 



 

93 
 

trabalho dos membros envolvidos no projeto, e ser também o local onde podem ser 

encontrados os animais contemplados no projeto, é um espaço que abriga uma diversidade de  

futuros profissionais que terão um impacto diferenciado na sociedade, visto que, enquanto 

indivíduos que tiveram a oportunidade (para não dizer privilégio, no contexto brasileiro) de 

ingressar no ensino superior, constituem uma pequena parcela da sociedade brasileira com 

grande possibilidade de influência e potencial de alcance. No entanto, é necessário que a 

universidade não oportunize apenas a formação profissional dos estudantes, em detrimento de 

uma formação mais humana, independente da área de estudo dos alunos inseridos.  

Nesse sentido, quando Severino (2007) fala sobre os três objetivos inter-relacionados 

a serem atingidos no ensino superior (consolidado historicamente segundo a tradição 

ocidental), dos quais os dois primeiros dizem respeito à parte técnica e metodológica do 

ensino-aprendizagem e do conhecimento, ele confere no seu terceiro objetivo à Universidade 

um espaço onde deve haver a busca permanente pela formação cidadã, independente da área 

de conhecimento. Dessa forma, independente da área ou do curso em questão, a busca por 

uma formação cidadã deve estar presente e, assim, se consolida como um dos principais 

objetivos a serem atingidos pela Universidade, como aponta o autor, 

o terceiro objetivo é aquele referente a formação do cidadão, pelo estímulo de uma 

tomada de consciência, por parte do estudante, do sentido de sua existência 

histórica, pessoal e social. Neste objetivo está em pauta levar o aluno a entender sua 

inserção não só em sua sociedade concreta, mas também no seio da própria 

humanidade. Trata-se de despertar no estudante uma consciência social, o que se 

busca fazer mediante uma série de mediações pedagógicas presentes nos currículos 

escolares e na interação educacional que espera-se, ocorra no espaço/tempo 

universitário. (SEVERINO, 2007, p. 22). 

 

Assim, antes de tudo, é necessário, que desse espaço possam surgir atores sociais 

comprometidos com o futuro do país e do mundo no qual estamos inseridos, verdadeiros 

cidadãos do seu tempo, e para isso é preciso também atentar para as demandas locais, 

proporcionar um olhar mais atento ao mundo que o cerca hoje, o mundo que vivenciam e 

impactam, positivamente ou não. Cabe destacar, no entanto, que a formação cidadã não 

necessita ocorrer exclusivamente entre as paredes de uma sala de aula, pois todo espaço é 

válido e próprio para a relação de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, como nos diz Severino (2007), o estudante ―nunca sairá da 

Universidade apenas como um profissional, como um puro agente técnico. Ele será 

necessariamente um agente político, um cidadão crítica ou dogmaticamente, consciente ou 

alienadamente formado‖ (SEVERINO, 2007, p. 33). 
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Por esse motivo é necessário que haja na Universidade a oportunidade de 

conhecimento e reflexão sobre o contexto social e ambiental em que estão inseridos. E, nesse 

caso, o Campus Capão do Leão da UFPel pode possibilitar as ferramentas certas para 

oportunizar tal conhecimento e reflexão, no qual o Projeto ―Capão Selvagem‖ surge na 

tentativa de contribuir para que isso aconteça. 

Uma temática semelhante a esta que estamos desenvolvendo, foi realizada por 

Brusius, Oliveira e Machado (2005), que utilizaram como local de campo de estudo e 

realização do projeto, uma das maiores e mais relevantes Unidades de Conservação e 

Proteção Integral do Sul do Brasil: o Parque Estadual Serra do Tabuleiro (PEST). No trabalho 

que realizaram foi usado como base de estudo a etologia, ou seja, a área que estuda o 

comportamento dos animais silvestres e/ou domésticos, o estudo aprofundado de algumas 

espécies que esses autores realizaram foi utilizado para a implantação de projetos de 

Educação Ambiental, visto que os animais estudados por eles apresentaram alguns requisitos 

assim como os que destacamos em nosso trabalho: presença desses animais no local onde será 

aplicado o projeto, interação social e seu grau de ameaça. 

Nesse mesmo trabalho os autores apontam que,  

Para difundir os conhecimentos entre os visitantes do parque, elaboraram-se placas 

informativas sobre ecologia com ênfase em etologia das principais espécies animais 

encontrados no Parque, como forma de proporcionar ampla divulgação sobre o 

comportamento da fauna ali encontrada e consequentemente a educação com fins de 

preservação. As placas informativas, depois de aprovadas em todas as instâncias do 

Parque, serão alocadas ao longo das trilhas ecológicas percorridas pelos visitantes. 

Como forma de atingir inclusive o público infantil, as placas foram desenvolvidas 

com informações escritas, mas também através de símbolos e figuras, fazendo com 

que as informações sejam interpretadas pelo público alvo, que são jovens moradores 

da região ao entorno do Parque. (BRUSIUS, OLIVEIRA e FILHO, 2005, p.5).  

 

No trabalho mencionado (BRUSIUS, OLIVEIRA e FILHO, 2005), mesmo que ainda 

se encontre em desenvolvimento, percebe-se a importância do tema a ser trabalhado e 

principalmente a importância de práticas como essa na tentativa da busca pela 

conscientização, valorização e conservação da biodiversidade. 

E ao final das discussões sobre a importância e urgência de lidar com essa 

problemática fica o questionamento: a prática em desenvolvimento será realmente eficaz e 

capaz de sensibilizar a população local? A prática realmente é válida? 

Não é possível responder a primeira questão com alguma certeza, visto que estamos 

lidando com pessoas, mas podemos garantir que a tentativa é válida tendo em vista que a 

Educação Ambiental tem como papel fundamental a disseminação do conhecimento das 
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problemáticas que nos cerca, com possibilidades de soluções que podem ser realizadas por 

qualquer cidadão, de modo que o leve a uma conscientização e posteriormente reflita em 

atitudes práticas que contribuam de forma positiva para a preservação do meio ambiente. 
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RESUMO: Este artigo inscreve-se na área da ambientalização na educação superior. Motiva-

se pela pergunta acerca do processo de integração da dimensão ambiental e de sua 

contribuição para IES de SC. Para responder tal problema, o artigo discute o conceito, os 

desafios e as contribuições da ambientalização. A partir do projeto ―Ambientalização e 

Sustentabilidade na Educação Superior: subsídios às políticas institucionais em Santa 

Catarina‖, realizado por pesquisadores(as) em uma parceria entre sete Instituições 

Comunitárias de Educação Superior (ICES) e uma Instituição de Educação Superior (IES) 

pública de Santa Catarina, o artigo exibe uma orientação metodológica qualitativa e como 

metodologia a revisão bibliográfica. Autores como Figueiredo (2014; 2017; et. al.), Guerra 

(2014; 2017), Guattari (1993), Morin (2003; 2013), Reigota (2009), e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental - DCNEA (BRASIL, MEC, 2012) 

fundamentam este trabalho. Como resultados, destaca-se que as IES caracterizam-se como 

parceiras em potencial por sua característica singular e privilegiada de um espaço 

diversificado, e que a Educação Ambiental se faz indispensável neste contexto, pois trata-se 

de um processo que abrange mudanças atitudinais e promoção de valores. 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização. Sustentabilidade. Educação Superior. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Frente às dinâmicas sociais contemporâneas marcadas por movimentos sociais de lutas 

e busca do exercício pleno da cidadania, com frequência retomamos indagações que 

permeiam gerações, como: de onde viemos? para onde estamos caminhando? Para estas e 

muitas outras, talvez, nunca encontremos respostas que venham satisfazer a todos. Porém, de 

certo, continuamos buscando, e esta busca por respostas nos conduz a destacar um dos 
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grandes desafios que ainda temos, se não o maior deles, que é: Viver aqui juntos. Quando 

citamos ―juntos‖ não nos referimos apenas às relações com os nossos iguais, mas também às 

complexas relações da nossa espécie com as demais, na busca de um bem viver comum. 

Acreditamos que somente quando conseguirmos desconstruir a relação de interdependência 

entre sociedade, natureza e cultura - que foi sendo construída e se modifica com o tempo -, 

seremos capazes de atuar de maneira integral na busca de uma sociedade sustentável.  

Nesse sentido, historicamente, a Educação Ambiental – EA vem sendo discutida não 

só por educadores ambientais, mas por movimentos sociais, e está presente como política 

pública no cenário nacional e internacional. Como marco referencial, podemos citar a 

conferência realizada em Roma, em 1968, onde cientistas de países industrializados 

discutiram sobre recursos naturais não renováveis, consumo e crescimento populacional 

mundial até o século XXI. Após inúmeras mortes em Londres e Nova Iorque, provocadas pela 

poluição atmosférica de origem industrial, foi desenvolvido no período de 1960-1970 grande 

parte dos conhecimentos atuais dos sistemas ambientais do planeta. A Organização das 

Nações Unidas em 1972 realizou em Estocolmo, Suécia a Primeira Conferência Mundial de 

Meio Ambiente, esta caracterizou-se um dos maiores marcos da EA, por recomendar o 

desenvolvimento da Educação Ambiental como elemento estratégico para combater a crise 

ambiental mundial, como afirma Lima: 

 

A partir do impulso inicial em Estocolmo, uma série de eventos internacionais e 

regionais, promovidos diretamente ou apoiados pelo sistema ONU/Unesco, foi 

gradualmente desenhando um processo que visava definir os princípios, as 

características, os objetivos e as ações de EA, que serviriam de referência 

orientadora para as demais iniciativas de EA nos diversos países (2011, p. 103). 

 

Esta série de eventos influenciou diretamente o surgimento do campo da EA no Brasil. 

Reigota (2009) destaca que: 

a educação ambiental como educação política está comprometida com a ampliação 

da cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta dos cidadãos e 

cidadãs na busca de soluções e alternativas que permitam a convivência digna e 

voltada para o bem comum. 

 

A partir de então, ações com o objetivo de despertar a consciência pública para crise 

ambiental, passaram a ser desenvolvidas gradualmente por meio de entidades e educadores.  

Ainda, como declara Reigota (2009, p. 19) ―os problemas ambientais foram criados 

por homens e mulheres e deles virão às soluções. Estas não serão obras de gênios, de políticos 
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ou tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs‖. 

No Brasil, comemoram-se em 2017 os 18 anos da promulgação da Lei que instituiu a 

Politica Nacional de EA, regulamentada em 2002, e sua institucionalização em 2012, com a 

promulgação pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental – DCNEA (BRASIL, MEC, 2012).  

Neste artigo frisamos que existe a necessidade de se promover um processo de 

ambientalização, pois é a partir do mesmo que acreditamos poder alcançar a constituição de 

um espaço educador como um Espaço Educador Sustentável - EES.   

No Capítulo II das DCNEA (BRASIL, MEC, 2012, p. 3) quando apresenta o Marco 

legal, é visivel como deve ser integrada a dimensão ambiental nas instituições de educação 

básica, assim como nas Instituições de Educação Superior, sendo que esta constatação pode 

ser notada entre os artigos 7 e 11.  

 
Art. 7º Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, reafirma-se que a Educação 

Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação 

Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino 

promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos. 

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e 

acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 

modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 

componente curricular específico. 

[...] 

Art. 9º Nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e profissional, em 

todos os níveis e modalidades, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética 

socioambiental das atividades profissionais. 

Art. 10. As instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e suas 

ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da 

Educação Ambiental. 

Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos de formação inicial 

e continuada dos profissionais da educação, considerando a consciência e o respeito 

à diversidade multiétnica e multicultural do País. 

[...] 

  

Conforme observado nos artigos acima, a dimensão ambiental esta institucionalizada 

no âmbito da Educação Superior desde a publicação das DCNEA em 2012. E, que, assim 

como o projeto realizado por pesquisadores(as) em uma parceria entre sete Instituições 

Comunitárias de Educação Superior (ICES) e uma Instituição de Educação Superior (IES) 

pública de Santa Catarina intitulado ―Ambientalização e Sustentabilidade na Educação 

Superior: subsídios às políticas institucionais em Santa Catarina‖, as diretrizes indicam que as 
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IES devem promover na gestão, ensino, pesquisa e extensão, ações que seguem os princípios 

e objetivos da Educação Ambiental. 

O tema ambientalização, nos últimos anos vem sendo pesquisado e debatido no Brasil 

e em especial em Santa Catarina. Os pesquisadores e pesquisadoras do referido projeto 

buscaram respostas para algumas questões, tais como: ―Qual é o compromisso da comunidade 

universitária com o processo de formação para ambientalização curricular e 

sustentabilidade?‖. A partir daí, uma pergunta nos inquieta e norteia este artigo, apresentando-

se como nossa questão problema: De que forma a dimensão ambiental vem sendo integrada 

nas Instituições de Educação Superior - IES? Acreditamos que a institucionalização do tema 

ambientalização e sustentabilidade, de forma interdisciplinar e transversal, nas Instituições de 

Educação Superior, nos níveis de gestão, pesquisa, ensino e extensão, assim como determina 

as DCNEA (BRASIL, MEC, 2012) pode contribuir para formação de profissionais, como 

cidadãos e cidadãs conscientes, capazes de atuar em suas variadas áreas, de forma ética e 

crítica, respeitando todas as formas de vida, reconhecendo que o meio ambiente é um meio 

compartilhado e favorecendo a tomada de consciência, de maneira reflexiva da realidade 

socioambiental contemporânea. Para tanto o objetivo deste artigo é discutir o conceito, os 

desafios e as contribuições da ambientalização nas Instituições de Educação Superior - IES. 

No primeiro momento buscamos apresentar concepções sobre a temática 

Ambientalização na Educação Superior, partindo de achados do projeto ―Ambientalização e 

Sustentabilidade na Educação Superior: subsídios às políticas institucionais em Santa 

Catarina‖. Em seguida, tratamos sobre os desafios que ainda temos para incorporação e 

reconhecimento da relevância da ambientalização e sustentabilidade nas políticas 

institucionais e documentos curriculares das instituições de ensino superior. Para finalizar, 

apresentamos as contribuições do processo de ambientalização para formação de profissionais 

em IES visando à construção de uma sociedade sustentável. 

 

 

COMPREENSÃO DO CONCEITO DE AMBIENTALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

O tema Ambientalização vem ganhando grande notoriedade, principalmente na última 

década. Diversos(as) pesquisadores(as) vêm realizando relevantes estudos na área. 
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Destacamos especialmente as pesquisas sobre o tema, fruto da parceria já referida acima, 

entre sete Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) e uma IES pública de Santa 

Catarina. Estas compartilharam uma caminhada a fim de compreender os saberes e fazeres do 

processo de ambientalização na Educação Superior. A partir dessa parceria, o projeto 

financiado pela FAPESC, intitulado: ―Ambientalização e Sustentabilidade na Educação 

Superior: subsídios às políticas institucionais em Santa Catarina‖, nos fornece os mais 

recentes achados acerca da temática. 

Figueiredo e Guerra (2014) ambos pesquisadores integrantes na referida, apresentam o 

conceito de ambientalização curricular, utilizando o modelo de dez características de um 

currículo ambientalizado, elaborado por pesquisadores da Rede de Ambientalización 

Curricular de los Estudos Superiores - Rede ACES (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, 

tradução nossa), que são: 

1. Compromisso para transformação das relações sociedade-natureza;  

2. Complexidade;  

3. Ordem disciplinar (flexibilidade e permeabilidade);  

4. Contextualização local-global, local e global;  

5. Considerar o sujeito na construção do conhecimento;  

6. Consideração aos aspectos cognitivos e afetivos das pessoas;  

7. Coerência e reconstrução entre teoria e prática;  

8. Orientação de cenários alternativos;  

9. Adequação metodológica;  

10. Espaços de reflexão e participação democrática  

 

Figueiredo e Guerra (2014b) afirmam que a ambientalização nas IES corresponde a 

um processo contínuo e abrangente, pois envolve o currículo, a pesquisa, a extensão e a 

gestão. Segundo os autores: 

 

Esse processo contínuo de ambientalização pode propiciar à comunidade 

universitária, vivências não só práticas, mas também de princípios, de atitudes e 

valores da sustentabilidade, que sejam incorporados pela comunidade que vive além 

dos muros. (FIGUEIREDO, GUERRA, 2014b, p.2) 

 

Portanto, entende-se que compreender o conceito de Ambientalização é indispensável, 

pois se trata de um processo vivo, que abrange mudanças atitudinais e ressignificação de 
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valores. 

Para Kitzmann (2007, p. 554) ―ambientalizar significa inserir a dimensão 

socioambiental em lugares em que ela não existe ou está tratada de forma inadequada. Não 

podemos estar baseados em ações fragmentadas e pontuais‖. Portanto, trata-se de um processo 

permanente de internalização de práticas que respeitem os aspectos ambientais. Como 

discorre Marcomin (2016), a ambientalização universitária compreende a integração e 

tratamento da questão socioambiental e da sustentabilidade em todos os setores e níveis de 

atuação da universidade.  

Assim, compreende-se que a Educação Ambiental não pode estar isolada dos 

processos educacionais, pois a mesma já o é em si e caracteriza-se por sua potência 

transformadora, no entanto, como declara Tristão (2011, p. 8) ―não propomos que a Educação 

Ambiental venha se tornar a tábua salvadora para a educação, bem como dos problemas 

existentes no mundo‖. Ou seja, a EA ela procura oportunizar uma troca de saberes, visando 

uma formação socioambiental, por isso a necessidade de ser de maneira interdisciplinar, 

crítica e política. 

 

 

DESAFIOS EXISTENTES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM PROCESSO 

DE AMBIENTALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NAS IES 

 

A fragmentação do conhecimento afeta a EA e por consequência afeta também o 

processo de Ambientalização. Bem como Guattari (1993) já relatava como fato, há vinte e 

quatro anos, apesar de a humanidade estar começando a tomar uma consciência parcial dos 

perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de nossas sociedades, elas 

geralmente se contentam em abordar o campo dos danos industriais e, assim, unicamente 

numa perspectiva tecnocrática, ao passo que só uma articulação ético-política, a que ele 

intitula como ―ecosofia‖, entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, os das 

relações sociais e o da subjetividade humana) é que poderia esclarecer convenientemente tais 

questões. Assim, percebe-se que ainda nos dias de hoje, um grande desafio da Educação 

Ambiental, e consequentemente da ambientalização e sustentabilidade nas IES, está no fato 

desta também ser afetada pela fragmentação do conhecimento, pois quando se pensa em 

Educação ambiental, constantemente se retoma apenas uma das suas vertentes.  
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Com frequência, ouvimos discursos ou expressões de grupos em que se pensa apenas 

na perspectiva tecnocrática, e em outros apenas a perspectiva voltada a uma visão 

estritamente naturalista, ou ainda, como sendo de responsabilidade apenas de educadores 

ambientais. Essa fragmentação do conhecimento tem recebido diversas críticas de Edgar 

Morin, um pensador sociólogo contemporâneo, que defende a necessidade de uma reforma do 

pensamento, pois acredita que ―o conhecimento fragmentado impede a visão do todo e os 

problemas essenciais nunca são parceláveis, são problemas globais e, cada vez mais, 

essenciais‖ (MORIN, 2003, p.14). E a Educação Ambiental mais do que uma visão do todo, 

precisa que os sujeitos compreendam que fazem parte desse todo e que os problemas 

ambientais estão interconectados.  

A ambientalização universitária abrange todos os setores e níveis de atuação da 

universidade, portanto, a compreensão conceitual de forma integral faz-se imprescindível. 

Delitti (2014) afirma que outro e talvez um dos principais desafios nesse campo se refira à 

capacidade de fazer frente ao processo de inviabilização da independência entre sociedade e 

natureza, no qual os bens naturais fundamentais como, o ar, água, energia e o espaço parecem 

os grandes ausentes ou ignorados nas referências às necessidades cotidianas.  

A educação tem um papel importantíssimo no processo de desenvolvimento da 

cidadania, e especificamente como uma dimensão política, crítica e reflexiva. Guattari (1993, 

p. 9) defende que não haverá uma resposta à crise ambiental em que a humanidade está 

submersa, a não ser em uma escala planetária e com condições de que se opere uma ―autêntica 

revolução política, social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e 

imateriais‖. E para complementar essas observações de Guattari, buscamos em Sauvé a visão 

de que a Educação Ambiental ―aponta para a construção de uma identidade ambiental, de dar 

um sentido ao nosso ser no mundo, e a desenvolver um pertencimento à vida e a promover 

uma cultura de compromisso‖ (SAUVÉ, 2013, p.14, tradução nossa). Dessa forma, a partir do 

momento em que todos se sentirem responsáveis pela crise ambiental, os objetivos em torno 

do uso dos bens naturais serão repensados. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO DE AMBIENTALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL NAS IES 
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É urgente a necessidade de agirmos, de tratarmos com seriedade a manutenção e 

equilíbrio da vida no Planeta. O momento atual é de alarmante crise ambiental, em que, 

segundo Rockstrom (2009), a espécie humana extrapolou os limites dos sistemas para 

sustentabilidade da vida no planeta. Torna-se inegável a necessidade de agirmos, de tratarmos 

com seriedade um tema que é de responsabilidade de todos, sabendo que dividimos uma 

mesma casa, a terra, nosso bem comum. Viver aqui juntos, como foi dito na introdução deste 

artigo, talvez seja um dos maiores desafios que temos. 

Frente a esta realidade, as universidades caracterizam-se como agentes essenciais, pois 

são responsáveis pela produção do conhecimento e ressignificadoras de valores individuais e 

coletivos. Nelas, encontra-se uma diversidade de cidadãos e cidadãs que futuramente estarão 

atuando em variadas áreas e influíram diretamente nas dinâmicas sociais. Portanto, a 

integração das temáticas socioambientais e da sustentabilidade são essenciais para que 

ocorram a tomada de consciência e as mudanças na percepção dos futuros profissionais e de 

toda a comunidade universitária. 

Neste sentido, a EA torna-se um instrumento libertador, pois abrange todos os setores 

e frentes de atuação das universidades (ensino, pesquisa, extensão e gestão). Para Sauvé 

(2013), a educação é uma práxis política, e toda a Educação é Ambiental, e esta EA tem uma 

dimensão política para o desenvolvimento de uma ecocidadania. A fragmentação do 

conhecimento pode ser superada pela potencialização do indivíduo e por meio da reforma do 

conhecimento, apontada por Morin (2013, p. 184) como uma forma de religar os 

conhecimentos entre si: 

 

A reforma do conhecimento exige a reforma do pensamento. A reforma o 

pensamento exige que um pensamento que possa religar os conhecimentos entre si, 

religar as partes ao todo, o todo, as partes e que possa conceber a relação do global 

com o local, do local com o global. Nossos modos de pensar devem integrar um 

vaivém constante entre esses níveis. 

 

Ceccato (2017, p.136) aponta que ―o conhecimento fragmentado ocupa territórios restritos e 

só um esforço complexo é capaz de alargar mentalidades e visões de mundo reducionistas‖. 

Neste sentido, a universidade apresenta-se como emancipadora, por sua capacidade de 

cooperar na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e ética.  

Com frequência, podemos presenciar profissionais egressos de diversas instituições de 

educação superior, altamente competentes em suas formações, que, em suas ações cotidianas 
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atuam de forma que parecem ignorar, mesmo que não intencionalmente, as relações sociais e 

com a natureza.  

Considera-se, no entanto, que, diante da crise mundial na qual nossa sociedade está 

submersa, faz-se necessário encontrarmos juntos respostas e não ―culpados‖. Tendo em vista 

que todas as ações individuais manifestas inferem diretamente na vida do coletivo, e como 

disserta Arroyo (2012) ―o Homem é um ―Ser Natural‖, que ocupa um lugar de destaque na 

história evolutiva e que, apesar de ser o principal responsável pelo atual estado das coisas, é 

também uma vítima das suas próprias ações‖. Portanto, entre tantas as responsabilidades das 

universidades, está também, além de formar profissionais competentes, a de formar cidadãos e 

cidadãs conscientes, capazes de atuar em suas variadas áreas de forma a cooperar na 

construção de uma sociedade sustentável. 

Não há como negar ou negligenciar a crise em que nossa sociedade está submersa, 

portanto, o processo de tomada de consciência e ações individuais e coletivas pensadas sob 

uma nova perspectiva em todos os setores de atuação humana, são essenciais para a 

sustentabilidade da vida presente e futura na terra. Bem como discorre Guerra (2017, p.25) 

―precisamos ampliar nossa representação ou visão de mundo. Afinal, somos Terráqueos‖. E 

como terráqueos que somos a responsabilidade com o planeta e seus habitantes, recai sobre 

todos nós. O cuidado, respeito consigo mesmo, com o outro e com a natureza são atitudes que 

devem ser desenvolvidas constantemente. Assumir nossa responsabilidade socioambiental é 

essencial para o bem comum e enfrentamento da crise ambiental. Portanto, a incorporação e 

reconhecimento da dimensão ambiental são de total relevância nas instituições de ensino 

superior. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

               Inserido na área da Educação Ambiental, marcado por relevantes estudos sobre 

Ambientalização e Sustentabilidade em âmbito nacional e internacional, este artigo visa 

discutir a necessidade de que a dimensão ambiental seja incorporada e reconhecida como 

socialmente relevante nas instituições de educação superior.  

Fizemos uma apresentação da compreensão do que se entende por ambientalização na 

educação superior, em seguida foram abordados alguns dos desafios que ainda temos para 

ambientalização nas IES, e finalizamos destacando as contribuições da ambientalização para 
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formação dos profissionais nas IES para que sejam capazes de contribuir na construção de 

uma sociedade sustentável. 

    Estas observações nos permitiram chegar às seguintes considerações. A primeira é 

que as IES se caracterizam como uma parceira em potencial por sua característica singular e 

privilegiada de um espaço diversificado que proporciona constantes trocas de experiências, 

um ambiente repleto de vida e conhecimentos. A segunda é que a Ambientalização se torna 

indispensável neste contexto, pois se trata de um processo vivo, que abrange mudanças 

atitudinais e promoção de valores, além de viabilizar a religação dos saberes muitas vezes 

fragmentado, potencializando o individuo a reconhecer a si mesmo, ao outro e seu entorno. 

Isto faz deste trabalho relevante, por contribuir particularmente para o reconhecimento 

da necessidade incorporação da EA nas instituições de Educação Superior, cooperando para 

que ocorram uma tomada de consciência e mudanças na percepção dos futuros profissionais 

que integram a comunidade universitária, dessa forma, capacitando-os a atuar em suas 

variadas áreas de forma a cooperar com ações e encontrar resoluções para o momento em que 

vivemos.  

Sabemos que a Ambientalização das IES não resolverá por si só todos os complexos 

problemas em que o planeta está submerso, ainda assim estamos reconhecendo a sua 

potencialidade para formação crítica e libertadora, capaz de influir decisivamente para uma 

convivência digna e voltada para o bem comum. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FILOSOFIA: POSSIBILIDADES 

DE EXERCITAR O PENSAMENTO COM CRIANÇAS 

 

 

Camila da Silva Magalhães
38

 

Lorena Santos da Silva
39

 

 

Resumo: o presente trabalho tem como principal objetivo, evidenciar a visão de Educação 

Ambiental a partir de falas de alunos que participaram de atividades de Hora do Conto. Essa 

visão é predominantemente pautada na mudança de comportamentos e nas ações do homem 

em relação ao planeta. As atividades de Hora do Conto foram desenvolvidas ao longo do ano 

de 2016, com alunos de Educação Infantil e Ensino fundamental da rede municipal de Rio 

Grande e fazem parte das ações realizadas pelo grupo de Grupo de Estudos sobre Educação, 

Cultura, Ambiente e Filosofia- GEECAF. Para a análise empregada no trabalho, utilizamos 

referencial teórico do campo da Educação Ambiental e também do campo pós-estruturalista. 

Procuramos provocar o pensamento interpeladas pelas leituras foucaultianas e evidenciando 

o potencial da filosofia em atividades com crianças.  
Palavras-Chave: Educação Ambiental. Filosofia. Artefatos culturais. 

 

CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO 

 

A partir dos encontros realizados pelo Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação, 

Cultura, Ambiente e Filosofia – GEECAF – realizamos ao longo de três anos discussões que 

voltam para a relação dos artefatos culturais
40

 com a formação de modos de compreender e 

viver as questões socioambientais. Nos estudos desenvolvidos, percebemos a forte presença 

de ensinamentos, representações culturais sobre os seres humanos no entrelaçar do meio 

ambiente e o anúncio constante de uma perspectiva catastrófica referente a crise ambiental, 

que anuncia modos alternativos de vida. Tendo por compreensão seu caráter formativo e 

educativo, que atuam enquanto uma Pedagogia Cultural, como tecnologias que disseminam 
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saberes aceitos que ―[...]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‖. (WORTMANN 2004, p. 152). Isso tudo nos impulsiona a colocar sob 

suspeita tais ditos, sob o entendimento da relevância de pensar outros modos de coexistência 

entre seres humanos e não humanos.  

Esta breve introdução possibilita que mostremos, com mais clareza, nosso objetivo 

que se traduz na premissa de evidenciar a atividade da Hora do conto como um momento 

potente, junto à filosofia, de provocar o pensamento perante os discursos que nos atravessam 

contemporaneamente. Este estudo conta com duas ferramentas da Análise do Discurso de 

Michel Foucault (2015) – discurso e enunciação – para analisar as falas das crianças durante 

nossas intervenções. O autor considera os discursos enquanto definidores de fabricações 

movidas pelas materialidades dos fatos. Os discursos são sustentados pelas enunciações que 

o colocam em circulação, dando visibilidade e dando-os status de verdade.  

Para Foucault (1979), a verdade é circulante e produz regimes de verdade. Esses 

regimes estão sendo construídos e legitimados, a todo momento, pelo saber científico, pelo 

saber judiciário, econômico e político, permeando as relações sociais. Foucault não propõe 

que passemos a não aceitar essas verdades estabelecidas, mas sim problematizá-las e 

compreender quais foram as condições de possibilidade que as fizeram ter o status de 

verdade, sempre considerando a sua condição no tempo e no espaço. O autor atenta para o 

fato de que as verdades são datadas histórica e espacialmente. Emergem em um determinado 

momento histórico e em determinada sociedade. 

No campo ambiental, a repetição de informações sobre a crise, os estudos científicos, 

as catástrofes, o aquecimento global fazem com que os discursos sobre a EA se tornem cada 

vez mais potentes e presentes em nossa vida, permeando nossas ações cotidianas. Um 

exemplo dessa potencialidade é o fato de que muitos de nós separamos o lixo, fechamos a 

torneira ao escovar os dentes, diminuímos o tempo do nosso banho, medidas que estão 

norteadas dos discursos referentes a mudanças de comportamento, na tentativa de uma 

possível garantia do não esgotamento de recursos naturais. 

Ao propor o trabalho com Hora do conto, nosso desafio é provocar o pensamento das 

crianças que participam desse momento, para que possamos potencializar as discussões sobre 

os entendimentos que normalmente temos como consolidados.  
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PROBLEMATIZANDO A HISTÓRIA DE JONAS 

 

Para a hora do conto, utilizamos como artefato a história ―A Quarta-feira de Jonas‖, 

um livro infantil que compõe o acervo complementar do Plano Nacional do Livro Didático. 

Esses livros auxiliam os professores nas atividades das turmas de 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental. Os momentos de Hora do conto foram realizados no Ceamecim durante o ano 

de 2016, e compõe uma das ações realizadas pelo GEECAF, nosso grupo de pesquisa.   

O livro ―A quarta-feira de Jonas‖ traz em seu enredo a história de um menino que 

adorava revistas em quadrinhos e observar golfinhos. A partir dessas duas paixões, a história 

se desenrola em dois momentos: o primeiro, com um ―final infeliz‖; e o segundo momento 

com ―final feliz‖. 

Tudo começou em um dia de quarta-feira. O carteiro chegou pontualmente. 

Entregou um saco plástico verde com o nome e o endereço de Jonas na 

etiqueta adesiva. Ele rasgou o saco, jogou no chão, deu um tchau apressado 

para o carteiro e correu para ler as cinco revistas que acabavam de chegar. - 

... o vento levava o saco plástico pela rua, voando, como uma mancha 

verde pelo ar. [...] No domingo, Jonas leu a última revista. Preparou o 

boné, o binóculo e foi com o seu pai até a Ponte dos Ingleses para observar 

os golfinhos, como faziam todos os domingos. Mas daquela vez, não 

conseguiu ver nenhum. O biólogo que cuidava dos golfinhos contou o que 

aconteceu. Junior, o golfinho mais novo foi encontrado muito doente, cheio 

de sacos plásticos no estomago. Não resistiu e morreu. Os outros golfinhos 

foram embora, muito tristes, procurando lugar melhor pra morar. Ele nem 

sabia, mas dentre os plásticos no estomago do golfinho Júnior havia um 

saco verde, com restos de uma etiqueta pregada, letras apagadas... onde um 

dia o nome de Jonas esteve escrito. (ACIOLE, 2010, p. 10-17)  

 

A partir da trama da história, o menino Jonas aparece como o principal culpado pela 

morte do golfinho, que ele tanto gostava de observar. Não bastava a morte do golfinho; fica 

evidente que a causa foi a ingestão de lixo e dentre eles a embalagem que envolvia as revistas 

de que Jonas tanto gostava. Nesta história, o menino é um dos culpados pelo óbito do animal 

e também pela fuga dos outros em busca de um lugar melhor. Nessa história o homem 

aparece como responsável pelo resultado negativo de suas ações. A partir disso, Dentre 

outros discursos midiáticos, entendemos que circula um regime de verdade que aponta o 

homem como o principal culpado pela morte de animais marinhos, como apontam diversas 
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campanhas que visam conscientizar a população sobre os danos que são causados pelo 

descarte incorreto do lixo.  

O material de apreciação contido neste trabalho foram análises e falas de alunos de 

Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental, a partir da hora do conto com a história 

acima citada. Questionamos as crianças sobre os seus entendimentos referentes à relação 

homem e natureza, Educação Ambiental, o que entendem por meio ambiente e as 

experiências que nos tocam e nos fazem agir de maneira sustentável. Procuramos mapear as 

enunciações presentes nas falas das crianças, que evidenciam os discursos envoltos das 

questões ambientais. 

Para impulsionar tais questionamentos, discutimos com as crianças sobre o fazer e o 

pensar filosófico e na esteira de Foucault, o ato de pensar o pensamento. A filosofia ingressa 

como meio de desnaturalizar o pensamento sobre as questões que envolvem o cotidiano das 

crianças na interação com o meio ambiente. Entendemos que: 

 

A filosofia alimenta-se de sentimentos profundos que são gerados por nosso 

estar-no-mundo: assombro, espanto, insatisfação. Esses sentimentos vivos e 

fortes em nossos primeiros anos sofrem o embate de diversos dispositivos 

sociais que procuram ―naturalizar‖ nossa vida em sociedade (KOHAN, 

1998, p. 124). 

 

 Obtivemos como principal resultado dessa pesquisa a predominância de uma visão de 

Educação Ambiental apenas relacionada às questões de preservação e cuidado com a 

natureza. O que nos leva a questionar esse entendimento e problematizar tais questões com as 

crianças. Destacamos algumas enunciações:  

 

Natureza é o que está lá fora. (Aluno A, 6º ano).  

Natural é aquilo que o homem não tocou. (Aluno C, 6º ano)  

Nós reciclamos, juntamos lixo da praia. (Aluno J, Nível 3 Educação 

Infantil)  

Nós sabemos as cores das lixeiras para separar o lixo! (Aluno Y, Nível 4 

Educação Infantil). 

A gente recicla o lixo na nossa escola. (Aluno G, Nível 3 Educação Infantil)  

Temos que cuidar pra não gastar água, ela vai acabar. (Aluno E, Nível 3 

Educação Infantil) 

É muito triste saber que os animais morrem por nossa culpa. (Aluno B, 6º 
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ano) 

 Partindo das falas das crianças, percebemos que seu entendimento é que o modo 

como vivemos até agora, de alguma forma não está correto, porém somos capturados pelo 

pela culpa e assumimos atitudes individuais diferentes. É importante ressaltar então que o 

momento cultural, social, político e econômico, no qual nos encontramos, faz com que essa 

persistência na mudança de comportamento humano esteja alicerçada em outros ditos, que 

por sua vez se entrelaçam e dão a ver uma materialidade da crise ambiental. De acordo com 

Amaral: 

A identidade moderna foi e continua sendo construída através dos processos 

de produção de identidade que invariavelmente reforçam o antropocentrismo 

e criam as ferramentas teóricas e sociais que autorizam o ecocídeo. O olhar 

hegemônico sobre a natureza, construído através das representações 

dominantes de natureza que habitam os livros de História e contos, os livros 

didáticos, as revistas cientificas e os meios de comunicação de massa 

continuam a construir uma identidade social que vê na natureza o diferente, o 

oposto da cultura. (AMARAL, 2004,p.146) 

 A partir dessa perspectiva, que vê o homem como o principal causador dos danos 

ambientais, também se acentua uma outra face: o mesmo homem, mas agora com a 

responsabilidade de modificar esse cenário. Esse novo homem é um sujeito que apresenta 

outros modos de vida, que modifica suas atitudes e que, principalmente, pensa no planeta.  É 

possível ver o acionamento desse novo modo de ser sujeito no seguimento a história de 

Jonas: 

Você gostou desse final? Nem eu. Na verdade, eu detestei. Não gosto de 

finais tristes. E se Jonas e o Júnior tivessem outra chance? E se aquela 

quarta-feira, quando tudo começou fosse um dia diferente? Tudo 

recomeçou em um dia de quarta-feira. O carteiro chegou pontualmente. 

Entregou um saco plástico verde com o nome e o endereço de Jonas na 

etiqueta adesiva. Ele rasgou o saco, colocou no cesto de lixo reservado para 

os sacos plásticos, deu um tchau apressado para o carteiro e correu para ler 

as cinco revistas que acabavam de chegar. Enquanto Jonas lia a primeira 

aventura... ... sua mãe levou o pacote de plásticos para a estação de 

reciclagem no supermercado perto de casa. ... enquanto o plástico, 

juntamente com quilos de outros plásticos, era moído, lavado, seco e 

transformado em resina para a fabricação de outras coisas. No domingo, 

Jonas leu a última revista. Preparou o boné, o binóculo e foi com seu pai 

até a Ponte dos Ingleses para observar os golfinhos, como faziam toda 

semana. Mas daquela vez... teve uma surpresa! Uma nova família de quatro 

golfinhos chegou para ficar. Eles souberam que ali o mar era limpo, bom 

pra viver. (ACIOLE, 2010, p. 18-24)  
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 Após o final da contação da história as crianças sempre demonstraram concordar com a nova 

atitude de Jonas, reforçando com as falas: 

Que bom que ele começou a pensar diferente. (Aluno F, 4º ano) 

Se a gente não cuidar os golfinhos vão morrer. (Aluno L, 4º ano)  

A nossa turma juntou todo o lixo do Cassino. Agora os animais não vão 

mais morrer. (Aluno T, Nível 3 Educação Infantil) 

Será que um dia a gente vai conseguir tirar todo lixo do mar? (Aluno A, 6º 

ano)  

 Ao encontro dos ensinamentos da história lida, as crianças têm como comportamentos 

estabelecidos o que estamos acostumados a ver nas mídias de forma geral. Ao problematizar 

tais ensinamentos, propomos que possamos pensar essa relação homem-natureza de forma 

que nos sintamos pertencentes a esse planeta e que possamos entender que ao tomarmos 

atitudes ―ecologicamente corretas‖ podemos estar somente fazendo a manutenção do 

discurso antropocêntrico, que coloca o homem como centro das ações. Essas falas nos 

apontam a considerar a uma visão esvaziada do campo da Educação Ambiental, onde 

questões como economia de água e separação de lixo se tornam questões centrais, deixando 

de lado outras discussões possíveis e necessárias, como as relações éticas, sociais e políticas. 

Nas palavras de Isabel Carvalho:  

A educação produz cultura e transforma a natureza, atribuindo-lhe sentidos, 

trazendo-a para o campo da compreensão e da experiência humana. Desde 

esse ponto de partida, poderíamos dizer que o ambiente que nos cerca está 

sendo constantemente lido e relido por nós. Essa leitura é determinada em 

grande parte pelas condições históricas e culturais, ou seja, pelo contexto, 

que vai situar o sujeito e ao mesmo tempo disponibilizar sentidos para que a 

leitura se torne possível e plausível (2004, p. 166). 

Como podemos pensar em estratégias de escapar dessa rede discursiva que coloca a 

Educação Ambiental pautada em atitudes simples e também que culpa o homem pelas causas de 

inúmeros acontecimentos que vêm degradando de forma tão acelerada nosso planeta? Nesta 

correnteza, Barchi (2013, p.3266) [grifo do autor] nos provoca a pensar:  

 

Mais do que estabelecer um corpo paranóico unitário e totalizante, 

buscando ainda legitimar a ecologia, dando a ela um status de eterna 

verdade, talvez possamos pensá-la em quebrá-la em milhões de pedaços e 

esquecer que ela tem uma unidade. A resistência, como prática e 

pensamento na educação ambiental, sugere ―descologizar‖ a ecologia, para 

que outras múltiplas e diferenciadas ecologias possam ser inventadas e 
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liberadas, de forma a impedir e bloquear sua cristalização e sedentarização, 

promovendo e ampliando sua potência radical de transformação e criação. 

Ao colocarmos esses ensinamentos sob suspeita, não podemos deixar de destacar a 

intencionalidade da escolha do livro utilizado para a atividade de Hora do conto. Nossa 

proposta era justamente perceber o contraste de pensamento das crianças em relação aos dois 

momentos que a história nos coloca. Com isso, entendendo a literatura como um artefato 

cultural e no seu sentido pedagógico, esse livro é utilizado nas escolas para auxiliar o 

professor no desenvolvimento de seu trabalho e também como aporte para os processos de 

alfabetização. Nessa perspectiva a Literatura Infantil ganha um papel pedagógico e 

educativo, diferente do olhar que se lança sobre esse gênero, entendendo-o como arte e com 

um fim em si mesmo. Assim como define Azevedo: 

A literatura, por exemplo e em termos, é uma arte (em oposição à ciência) 

feita de palavras; utiliza sempre e sempre o recurso da ficção (senão seria 

História, reportagem, biografia etc.); tem motivação estética (ou seja, em 

princípio não tem utilidade fora buscar o belo, o poético, o lúdico e o 

prazer do leitor); não é, portanto, utilitária (é ―inútil‖ no sentido de que, 

objetivamente falando, não serve para nada, nem pretende ensinar nada); 

recorre ao discurso poético (quer dizer, preocupa-se com a linguagem em 

si, com sua estrutura, seu tom, seu ritmo, sua sonoridade); vincula-se à voz 

pessoal, à subjetividade, ao ponto de vista inesperado e particular sobre a 

vida e o mundo (note-se que no livro didático a visão pessoal é substituída 

pela perspectiva impessoal, enraizada em valores pré-determinados e 

consensuais); (1999, p.5) 

 Estimular esse exercício com as crianças nos desacomoda também como 

pesquisadoras e nos estimula a continuar esta empreitada. Pensamos que, a partir da do 

exercício da Hora do conto, utilizando a Literatura Infantil, possamos olhar para o campo da 

Educação Ambiental e questionar o quanto somos produzidos pelos discursos que assumimos 

como verdadeiros. Que possamos problematizar o que nos leva a ter ações verdes. Será por 

culpa? Por medo? Por pensarmos em nós mesmos? É necessário pensarmos na relação 

homem e natureza e na subordinação da natureza perante a ação humana e questionar sobre 

os motivos pelos quais mudamos nossa forma de agir. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao trazer para crianças de diferentes idades, questionamentos sobre nossos modos de 

ser e existir nesse planeta, procuramos provocar nelas uma espécie de pensamento 

investigativo. Dessa forma, em alguns momentos de nossas experiências, haviam grandes 
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silêncios de fala, mas não silêncios de pensamentos, pois após alguns questionamentos, 

muitos falavam ao mesmo tempo. Um aluno chegou a dizer que ―damos um nó na cabeça‖ 

dele. Neste sentido, ao provocar o exercício de pensar, tentamos problematizar ensinamentos 

sobre Educação Ambiental que já estão consolidados, já que eles estão imersos e envolvidos 

com diversas mídias e sabe-se que aprendemos para além dos muros da escola. Não 

propomos uma nova forma de pensar, mas sim a potência do questionamento e da 

problematização das verdades que nos cercam.  
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RESUMO: O projeto piloto em desenvolvimento propõe algumas reflexões sobre o currículo 

enquanto espaço e elemento político-pedagógico. Portanto, o objetivo é de buscar um estudo 

teórico em que a prática de ensino dos educadores esteja articulada na área da Educação 

Ambiental. A investigação está sendo observada nas reuniões das Ciencias Humanas na 

Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves, na cidade do Rio Grande, no ano de 2017. Este 

surgiu na necessidade de trabalhar numa proposta curricular que possibilita uma maior clareza 

no planejamento de ensino-aprendizagem vinculado ao projeto interdisciplinar e, sobretudo, 

na ação desencadeada pelos profesores. A partir de um referencial teórico recente e da própria 

experiência como educador, o suporte teórico-metodológico investigativo se fundamentou na 

obra de Moreira e Caleffe (2008), Correia (2004), Freire (1996), Alcantara (2009), Bicalho & 

Oliveira (2009), entre outros, que juntos, de diferentes formas, propiciaram a compreender a 

importância do educador em suas atividades em sala de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: “Currículo‖. ―Educação‖. ―Formação‖.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

O projeto,propõe uma reflexão sobre o currículo e as concepções que transitam nesse 

campo de estudo. Nesse contexto, precisamos estar atentos nas propostas curriculares oficiais, 

principalmente no seu método dialógico de como se estruturam os desígnios que se pretende 

legitimar no espaço escolar e ainda na abrangência da dinâmica da sua formulação e 

efetivação em meio a um processo de conflito de interesses. Atualmente, o preparo do 

currículo escolar se dá de forma fragmentada e hierárquica, ou seja, cada área é instruída 

separadamente e as que são consideradas de máxima importância recebem mais tempo para 

serem explanadas no contexto escolar.  
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O educador para compreender melhor essas concepções, se faz necessário, buscar 

alguns referenciais teóricos como:Paulo Freire (1996), Alcântara (2009), Bicalho & Oliveira 

(2009), Calloni (2006), Eyng (2010), Azanha (2006), permitem a compreender que o 

educador não pode ficar apenas no conhecimento curricular, ou seja, o educador aquele que 

ensina e o educando apenas recebe as informações. O currículo deve ser o território onde se 

estabeleça um processo dialógico coletivo entre os educadores e que considerem os diversos 

tempos dos educandos, levando em conta o seu conhecimento, a sua cultura, a sua aquisição 

do saber, sua socialização pessoal e interpessoal e sua importância na esfera sociocultural em 

sua comunidade.A prática de ensino deve levar o educando ao um processo participativo, que 

se relaciona com outros sujeitos, propiciando decisões mais coerentes dentro e fora da escola.  

Observamos que nas reuniões os educadores relatam a busca em desenvolver formas 

mais responsáveis no agir do seu cotidiano, ciente de que, em cada pesquisa realizada 

devemos perceber as múltiplas relações com o meio, pois, convivemos com a diversidade 

sociocultural que perpassa por relações distintas na forma de pensar, de agir, de concepções e 

que devem ser respeitadas. Nessa perspectiva, iniciamos os encontros para estudar a proposta 

curricular durante o dia da semana que tivesse o maior número de educadores nas áreas 

humanas e da natureza. A reunião no início era de forma geral e depois era dividida em áreas 

específicas. Hoje, percebemos que a sociedade do conhecimento exige do educador uma 

maior qualificação profissional e, que visualizamos o aumento das desigualdades sociais, vem 

transformando o papel da escola.  

Nesse sentido, as políticas educativas na atualidade querem uma maior qualificação e 

titulações dos educadores, por causa da invasão escolar e da reprovação dos educandos. A 

necessidade de se organizarem uma prática escolar mais dialógica e democrática, que 

propiciem uma educação básica de qualidade para todos. A instituição de ensino necessita ter 

projeto, precisa de dados e de construir sua própria inovação, fazer sua reestruturação no 

plano curricular, elaborar seus parâmetros curriculares, numa perspectiva democrática. Nesse 

espaço educacional, o educador é um mediador do saber, diante do aluno que é sujeito de sua 

própria construção. Ele precisa ter conhecimento e mudar sua forma de pensar com base no 

que faz. Para isso, é preciso despertar a curiosidade, buscar significado para o que realiza e 

apontar novos sentidos.  
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Nesse segmento, o sistema educacional, as instituições de ensino e os educadores que 

nela exercem estão, pois, desafiados a atualizar suas funções e as suas competências, para que 

possam mudar, transformar e inovar a práxis pedagógicas, incluindo a teoria e a prática 

contextualizada numa concepção reflexiva democrática. Observamos que os educadores 

comentavam que seriam necessários os cursos de aperfeiçoamentos que fossem desenvolvidos 

na escola. Além disso, essa formação continuada seria direcionar o educador compreender a 

importância da pesquisa com seus métodos e práticas numa perspectiva mais humanística e 

transformadora em sala de aula. Nesta expectativa, o que discutimos sobre o currículo 

também concatena com a aplicação de conteúdos, que deveria de ser planejado de forma mais 

prazerosa. Portanto, precisamos ver e analisar os temas transversais e as propostas de projetos 

que configuram o cotidiano do educador, principalmente, na área da Educação Ambiental.  

METODOLOGIA  

 

Este projeto piloto traz uma reflexão sobre o currículo e a possibilidade de uma 

prática pedagógica mais consciente sobre o papel da Educação Ambiental no espaço escolar. 

Nesse contexto, como educador e observador de campo na Escola Estadual de Ensino Médio 

Lília Neves, propicia repensar, averiguar, e conferir, através do livro Metodologia da pesquisa 

para o professor pesquisador de Moreira e Caleffe (2008), a investigar através das reuniões 

pedagógicas as ideias e práticas no que se refere a educação ambiental na escola e que irá 

interferir simultaneamente na comunidade escolar. Com Correia (2014), entendemos como  

Observação Participante a totalidade do trabalho de campo, desde a chegada da 

pessoa investigadora ao contexto de pesquisa bibliográfica e documental até as negociações 

necessárias para conseguir acesso ao campo escolar, as visitas prévias e a 

observação/interação com os indivíduos envolvidos. Logo após, iremos investigar as 

determinações oriundas das políticas curriculares nacionais, as quais incluem as diretrizes, os 

parâmetros e os referenciais principalmente no que se refere ao Ensino Médio. Em seguida no 

desenvolvimento iremos abordar a metodologia de Paulo Freire (1996), Alcântara (2009), 

Bicalho & Oliveira (2009), Calloni (2006), Eyng (2010), Azanha (2006). Cada um desses 

teóricos irá contribuir para definir o trabalho que está sendo desenvolvido sobre a educação 

ambiental. Para tanto, se fez necessário, entender o que seria a concepção de currículo dentro 

de uma perspectiva ambiental? Como o Plano Político Pedagógico (PPP) auxilia os temas 
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transversais no que se refere as práxis educativa sobre o meio ambiente? Como o educador do 

Ensino Médio poderia buscar um melhor entendimento do papel da Educação Ambiental no 

espaço escolar? Observamos em primeiro momento a importância de um currículo que 

norteasse uma proposta mais definida. Para tanto, entendemos que as reformas curriculares 

nos sistemas educacionais desenvolvidos correspondem pretensamente à lógica de que através 

delas se realizam uma melhor adequação entre os currículos e as finalidades da instituição 

escolar, ou a de que com elas se pode dar uma resposta mais adequada à melhor das 

oportunidades dos alunos e dos grupos sociais.É importante ressaltar que em qualquer 

concepção de currículo, este sempre está interligado com algum tipo ideológico de poder, que 

tem por segmento, na maior parte dos casos, para melhor adequar o sistema escolar às 

necessidades sociais e, em muito menor medida, para mudá-lo, embora possam estimular 

contradições que provoquem movimentos para um novo equilíbrio.  Para Eyng, nos esclarece 

que,  

―O currículo deve, portanto, ser concebido tendo como parâmetro o contexto no qual 

se configura e as práticas educativas do cotidiano escolar mediante as quais se 

expressa, considerando-se o currículo proposto (o projeto pensado/escrito e o 

currículo vivenciado (a prática do projeto pensado/aplicado e avaliado E esse 

currículo proposto e vivenciado será objeto permanente da tarefa coletiva de 

pensar/atualizar o projeto pedagógico) ‖(EYNG, pg. 19, 2010).  

O desafio dessa tarefa não pode ser realizado individualmente, se faz necessário, que 

o trabalho seja construído coletivamente, considerando o campo social e cultural do ambiente 

escolar. Além disso, projeto político pedagógico compreende a interação e a dialética das 

ações reflexivas desse planejamento. O que permite com clareza a possibilidade de mudar de 

acordo com os desafios que possam surgir no espaço escolar e   nas práticas pedagógicas dos 

educadores. Nesse contexto, a Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves, apresenta um 

Currículo integrado
42

 que propicia concatenar outros saberes de forma contextualizada, 

buscando um novo olhar reflexivo na aprendizagem de nossos educandos, levando-os a ter 

uma participação consciente no ambiente escolar.   

Observamos que através da escola podemos desenvolver a pesquisa de campo na 
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 ―Currículo Integrado é aquela capaz de promover a inter-relação teórico-prática no processo formativo, ainda 

mais que as disciplinas estarão interatuando como ―cada uma das partes de um todo que se completam‖, ou seja, 

―Unidades Integradas‖ e contextualizadas. Possibilita, ainda uma educação emancipatória segundo Freire (1980), 

uma vez que viabiliza a formação da consciência no profissional e no cidadão. Nessa vertente destaca-se a teoria 

construtivista e a teoria crítica como capazes não só de enfatizar, como também concretizar, a formação do 

cidadão capaz de convivência consciente e democrática‖ (EYNG, pg. 72, 2010). 
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Educação Ambiental, e os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), oferecem aos 

educadores a base de concretizar sua prática didática ao currículo escolar, pois as áreas das 

ciências humanas contribuem para formação de cidadania e de potencializar o senso crítico do 

aluno. Nesse caminho Freire, nos diz que ―a consciência crítica ―é a representação das coisas 

e dos fatos como se dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e 

circunstanciais‖ (FREIRE, 1996, pg. 101). Entendemos que a educação ambiental, sendo 

valorizada numa perspectiva de conscientização sociocultural, em que seja de forma interativa 

na aprendizagem através de um processo dialógico, reflexivo e de ação contribuem para 

repensar as alterações no que se refere ao ambiente. Nessa perspectiva, a proposta da 

educação ambiental para o Ensino Médio deve estar bem elaborada com seus objetivos, 

conteúdos, variadas avaliações de acordo com as atividades teóricas e práticas, propiciando a 

melhorar a aprendizagem. Nesse sentido trago a ideia de Freire que,  

 

―Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 

dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos 

que oferecem à saúde das gentes‖ (FREIRE, pg. 15, 1996). 

 

 

Observamos que os temas citados pelo autor são relevantes, mas também foram 

referidos na reunião, recursos naturais, sustentabilidade, reciclagem, ação humana na 

transformação de si mesmo e de suas relações, consumo, prevenção e preservação do 

ambiente.  Portanto, o educador deve renovar sempre a sua prática pedagógica, porque o 

trabalho da educação ambiental não existe fórmulas prontas e acabadas. Dessa forma, a 

atividade de pesquisa deve ter a reflexão e um estudo aprofundado para ser desenvolvido com 

a temática proposta. Sendo assim, na concepção do autor ―O educador democrático não pode 

negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade, sua insubmissão‖ (FREIRE, pg.13, 1996,). 

Na Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves, muitos dos educadores gostariam 

de uma escola que pudesse oferecer um espaço melhor para as atividades propostas que 

despertasse no educando suas curiosidades e melhor desempenho em suas atividades. Nossa 

realidade escolar hoje, é ter uma sala de computadores que estejam funcionando, a biblioteca 

com um acervo mais específicos por áreas, sala para desenvolver oficinas, não temos recursos 

para pesquisa no que se refere a saída de campo. Ou seja, o que propicia são alguns sábados 
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quando não temos aulas e que usamos o ambiente escolar para determinadas atividades. Nessa 

mesma direção a visão de Freire, nos confirma que, 

 

―O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para isso, 

precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se 

move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições são de tal 

maneira perversas que nem se move. O desrespeito a este espaço é uma ofensa aos 

educandos, aos educadores e à prática pedagógica‖ (FREIRE, pg. 26, 1996). 

 

 Reconhecemos que o ambiente escolar não ajuda em determinadas atividades, o que 

leva muitos educadores permanecer com sua prática rotineira, isto é, quadro de giz e 

transmissão de conteúdo oferecendo uma educação ―bancária‖. Percebemos que o educando 

permanece na atualidade sem interesse nesse plano curricular, cujo conteúdo, atividades 

pedagógicas são delineadas de forma fragmentada e sem fazer a contextualização histórica, 

social e cultural. O que leva o educando não ter uma aprendizagem mais coerente, sem 

sentido e importância social. Estamos cientes de que não é fácil a mudança no ensino, 

principalmente no que se refere a prática de alguns educadores. Reafirmamos no pensar do 

autor que,   

―Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a 

suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a 

de ensinar e não a de transferir conhecimentoÉ preciso insistir: este saber necessário 

ao professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser 

apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, 

ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente 

testemunhado, vivido‖ (FREIRE, pg. 21, 1996).  

 

 Desejamos uma escola que tenha seu tempo integral
43

 e que nós educadores 

ficássemos diariamente para concretizar as tarefas e desse a orientação necessária para a 

realização de projetos de pesquisa que pudessem trazer maiores resultados dentro da 

aprendizagem. Dessa forma, os projetos que promovem a problematização e a pesquisa têm 

como princípio tornar determinados saberes assimiláveis pelos educandos. A partir disso, a 

participação e o interesse do educando se torna mais evidenciado, pois não fica apenas em 
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― Uma educação integral e de qualidade é aquela que está preocupada com o desenvolvimento do cidadão na 

sua integridade – o que vai além de se trabalhar apenas os aspectos da cognição, mas que se preocupa e dá 

importância ao desenvolvimento do cidadão em várias dimensões como: artísticas, afetivas, espirituais, 

cognitivas, corporais. Já a escola de tempo integral está preocupada apenas com a ampliação do tempo desse 

aluno na escola e acaba por manter a mesma organização de forma fragmentada do processo de ensino-

aprendizagem. Eis a grande diferença da Educação Integral para uma escola de tempo integral‖ (FANTINATO, 

pg. 61, 2014).   
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sala de aula o conhecimento adquirido e sim transborda para outros espaços sociais. 

Reafirmamos na visão desse autor que, ―Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade‖ (FREIRE, pg. 12, 1996). Para desenvolver as temáticas no 

Ensino Médio, devemos, através da pesquisa, observar a sua execução para que possamos 

perceber as multidireções da ação educativa, que podemos relacionar à classe social, etnia, 

poder, gênero, exclusão social. Tal perspectiva, permite o eixo histórico/cultural como centro 

essencial, o que propicia compreender a elaboração do saber dentro da educação ambiental.  

Portanto, decidimos tentar alterar o plano pedagógico na escola que através das 

Orientações Curriculares Nacionais (Brasil, 2006), de que é importante considerar a 

flexibilidade e a liberdade da instituição escolar e do educador, na reconstrução do currículo, 

em atenção ao Projeto Político Pedagógico (PPP).  Eyng (2010), diz que ― a LDB (Lei nº 

9.394/1996), no que tange os arts. 12 e 13, nos designa que cada estabelecimento de ensino 

deve elaborar de forma coletiva sua proposta pedagógica‖ (EYNG, pg. 14, 2010). Nesse 

sentido, a LDB menciona à elaboração e ao desenvolvimento da proposta pedagógica e do 

plano curricular, o que sempre foi exigido no sistema escolar, a diferença que a elaboração 

dessa proposta seja construída coletivamente. Nesse contexto, os educadores que desejam em 

sua proposta o projeto
44

 sobre o meio ambiente e não possui uma formação na área da 

Educação Ambiental encontram dificuldades em sua prática devido a não conhecerem os 

teóricos e suas metodologias na contemporaneidade. Portanto, um dos educadores trouxe o 

livro de Bicalho & Oliveira, para nos esclarecer sobre a Metodologia de Projetos, dizendo 

que,  

 

―Para implantar a metodologia de projetos, muitas serão as mudanças a serem 

efetuadas, tais como a disposição por parte do profissional para se permitir uma 

desconstrução-construção da forma de lidar com o conhecimento; a alteração da 

estrutura física da escola, do tempo e da avaliação escolar‖ (BICALHO & 

OLIVEIRA, pg. 16, 2009). 

 

Com base nessa visão, o PPP (Plano Político Pedagógico), podemos inserir em maior 

estância analisar que escola desejamos? Qual a importância da metodologia de projetos no 

                                                           
44

―Entende-se por ―projeto‖ um conjunto de atividades que pode ser organizada pelo professor, pelo estudante ou 

por ambos e que fornece um ou mais produtos. Esses produtos podem ser objetos visíveis, como um protótipo, 

um texto, uma maquete, uma substância química, a análise de um resultadoexperimental e outros, mas também, 

pode se constituir em produtos invisíveis como a aprendizagem‖ (BICALHO & OLIVEIRA, pg. 15, 2009). 
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ambiente escolar? Portanto, devemos ter em mente que tudo se torna possível no momento em 

que todos tenham a participação na comunidade escolar. Esse projeto vai requerer um 

especialista que possa auxiliar em determinados projetos e que possa repassar certos teóricos e 

práticas para o melhorar o desempenho das atividades dos educadores e de outros setores que 

envolve a escola. Na visão de autora nos diz que  

―O processo de implantação do PPP já faz parte da Educação Ambiental, uma vez 

que privilegia discussões tais como a qualidade de vida da comunidade onde a 

escola está inserida, entre outras coisas. A tomada de posições por parte dos sujeitos 

numa construção de PPP contribui para se formar sujeitos autônomos, ativos ao 

mesmo tempo e, principalmente, coletivos‖(ALCANTARA, pg. 59, 2009). 

 

Observamos que seria necessário que a comunidade vise a escola como um espaço 

democrático, dinâmico e com novos paradigmas no que se refere a Educação Ambiental. O 

educador deve ter em mente uma nova prática dentro dessa perspectiva no ambiente escolar, 

pois, as atividades devem estar numa dimensão crítica, emancipatória, e relacionada com uma 

proposta democrática que propicie o educando a exercer sua cidadania na escola como em sua 

comunidade. Devemos estar conscientes que a escola faz parte da sociedade, portanto, 

observamos que não podemos deixar de contextualizar as transformações que ocorrem no 

cotidiano nos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. Para que tudo isso ocorra no 

ambiente escolar, se faz necessário, a formação continuada, principalmente, no que se refere a 

Educação Ambiental. Nesse segmento, o autor nos propicia entender que 

 

―A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste 

saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável 

que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao 

saber teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade 

concreta em que os professores trabalham. Já sei, não há dúvida, que as condições 

materiais em que e sob que vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do 

próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios. Preciso, 

agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a minha 

atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua forma 

de estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela‖ (FREIRE, pg. 51, 1996). 

 

 

Cabe ressaltar que, como discute Freire, uma proposta de formação que levasse em 

consideração o que existe no ambiente escolar, ou seja, o que permanece, o que necessita para 

mudar, como as transformações na comunidade no âmbito ambiental, econômico e 

sociocultural interfere na escola. O que observamos que essa formação continuada tem que ser 
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na instituição escolar, onde o educador exerce suas funções. Outro fator importante nesse 

aspecto é fazer com que o educador tenha um horário mais adequado para ter novos métodos 

teóricos e práticos de acordo com a realidade vivida na escola. Na visão de Azanha, parte do 

princípio que,  

―A escola contemporânea é, pois, uma novidade social e cultural. Nesse novo espaço 

institucional, o desempenho do professor não mais pode ser pensando como uma 

simples questão de formação de motivação e de esforços individuais. A escola de 

hoje é uma ruptura com a escola do passado, sempre inspirada numa visão 

preceptorial da relação pedagógica. Analogicamente, a família contemporânea é uma 

novidade social cultural em comparação com a família de algumas décadas atrás‖ 

(AZANHA, pg. 62, 2006). 

 

Entendemos que para o educador buscar sua formação continuada deve considerar as 

transformações que ocorrem na atualidade e que interfere na prática pedagógica e na 

aprendizagem do educando. Nesse contexto, o curso de aperfeiçoamento profissional, deve 

levar em consideração seus saberes que foram construídos durante a sua trajetória no ambiente 

escolar que se insere. Consideremos, que o educador tem seu conhecimento diversificado, 

heterogêneo, construído ao longo de sua história de vida. Dessa forma, integra seus 

conhecimentos, suas práticas pedagógicas no âmbito de competências e habilidades e, as 

tomadas de decisões em seu cotidiano escolar. Especificando a área ambiental, podemos 

interagir com algumas propostas que estamos aperfeiçoando-as e que algumas já estão em 

andamento devido a interdisciplinaridade
45

 e a metodologia de projeto. Dentro dessa 

perspectiva, ambas contribuem para realizar o trabalho de pesquisa e de ação na proposta na 

educação ambiental. Nessa direção, a autora nos diz que  

 ―Para alguns estudiosos, a interdisciplinaridade tem sua razão de ser na busca de 

uma grande teoria, em nova etapa do desenvolvimento da ciência caracterizado por 

uma reunificação do saber ou em um modelo que possa ser aplicado a todos os 

âmbitos atuais do conhecimento‖ (ALCANTARA, pg. 81, 2009). 

 

Como podemos observar, todos devem participar nessa proposta interdisciplinar, isso 

depende, principalmente, que o pensar dos educadores das ciências humanas sejam de forma 

dialógica. Pode-se perceber que é pela relação entre os saberes das diversas áreas que 

podemos entender as transformações que ocorreram e que ocorrem no meio ambiente numa 
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 ―Na tentativa de articular as várias áreas clássicas do conhecimento e entendemos que existem temas que 

ultrapassam os limites dessas áreas, foram criados dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) os temas 

transversais, nos quais a problemática Meio Ambiente está inserida‖ (ALCANTARA, pg. 81, 2009). 
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perspectiva mais humanística. Na concepção de Calloni diz que,  

―Na perspectiva interdisciplinar não se trata de eliminar as disciplinas, mas de 

buscar um sentido inédito de conhecimento que, ao mesmo tempo em que incorpore 

as diferentes orientações disciplinares, transcenda os espaços específicos de cada 

uma e encoraje o ser humano a novas descobertas em um diálogo fecundo com os 

diferentes saberes Trata-se, de fato, de uma nova apreensão do conhecimento cujo 

sentido é a humanização do homem, na ambiguidade que esta expressão comporta, o 

que significa a um tempo: a) uma compreensão do saber não como acúmulo de 

informações desconexas, mas criticamente processadas; b) uma percepção da 

natureza não como objeto, mas como sujeito, uma vez que dessa mesma natureza 

nos originamos e nos fundamentamos enquanto sujeitos; c) o conhecimento não é 

uma simples transmissão de dados abstratos, mas uma construção dialógica 

permanente e dependente de atualizações continuadas, inseridas em contextos 

relacionais afetivos, amorosos‖ (CALLONI, pg. 56, 2006). 

 

 

 Assim, percebemos que tomamos uma nova consciência do mundo e do 

comprometimento da produção dos saberes, mas também a relação do conhecimento com a 

vida em sua ampla e complexa dimensão, isto é, da natureza como totalidade e da 

racionalização do sujeito que lhes empresta sentidos e significados. Com esse conhecer as 

práticas dentro da metodologia de projeto e a interdisciplinaridade
46

 ocorreram mudanças na 

escola devido a ter novas ideias a serem trabalhadas no ambiente escolar. Além disso, retira o 

educador de sua zona de conforto, pois, a ideia é de renovação e de mudança na proposta de 

atividades que começam a ter também a participação de outros setores. Os temas transversais 

foram importantes para que as áreas tivessem como serem discutidas e observadas dentro das 

teorias e práticas metodológicas em que o educador insere em suas atividades pedagógicas, 

essencialmente, no que refere a pesquisa. Os temas transversais apresentados PCN foram: 

Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Nesse contexto, o 

que chegamos a concluir que não seria possível ficar apenas no campo das ciências biológicas 

e na responsabilidade dos geógrafos. Portanto, apresenta interconexões no campo histórico, 

social, cultural, econômico e multiculturais.  
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 Na citação de Calloni (pg. 6, 2009), ― Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da indignação, falando de educação 

e esperança, afirma: ―[...] Uma coisa é a ação educativa de um educador desesperado e outra é a prática 

educativa de um professor que se funda na interdisciplinaridade. O primeiro nega a essência de sua própria 

prática enquanto o segundo explicita uma certa opção metodológica e epistemológica‖ (pg.111). Em outra de 

suas obras, ―Professora Sim Tia Não‖, Freire afirma: ― a questão da sociabilidade, da imaginação, dos 

sentimentos, dos desejos, do medo, da coragem, do amor, do ódio, da pura raiva, da sexualidade, da 

cognoscibilidade nos leva à necessidade de fazer uma ‗leitura‘ do corpo como se fosse um texto, nas inter-

relações que compõem o seu todo. Leitura do corpo com os educandos interdisciplinarmente, rompe dicotomias, 

rupturas inviáveis e deformantes. ‖ (Pg. 72) ainda, na mesma obra, afirma: ― para evitar o risco negativo 

especialismo dos grupos de estudo enquanto contextos teóricos, é importante fazer reuniões indisciplinares 

periódicas juntando diferentes grupos para o debate de um mesmo tema, visto sob prismas diferentes‖ (pg.114). 
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A maioria dos educadores na Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves, nesse 

início de 2017, viram a necessidade de melhorar seu entendimento sobre a Educação 

Ambiental, através das referências bibliográficas, propiciando um novo olhar diante de seus 

educandos. Observamos que nossos educandos contestam os valores, normas, mas também, 

apresentam ideias construtivas dentro de avanços conceituais, adquirindo reconhecer outros 

valores e tomadas de decisões, na convivência, oportunizando saberes mais significativos, 

uma vez que desenvolvidas de forma mais contextualizada e dinâmica inter-relacionada. Ao 

valorizar as identidades e bagagens sociais do educando, torna-se possível compreender 

melhor seu cotidiano, anseios, a vida na comunidade, e essa percepção é essencial ao 

reconhecer sua singularidade e sua ação no coletivo.   

A proposta de uma Metodologia de Projetos e a interdisciplinaridade chegou em 

ótima hora, tendo sido intenso o engajamento e envolvimentos dos educadores. Sabemos que 

não se torna muitas vezes possível a presença de todos, mas conseguimos ter pontos positivos 

na organização dos futuros projetos a serem desenvolvidos. No que se refere ao encontro com 

educadores algumas práticas foram possíveis e outras irão ser desenvolvidas de acordo com o 

calendário escolar.  Nesse caminho, iremos em comum acordo entre os educadores que as 

avaliações irão ser através de um processo avaliativo-informativo. Tivemos a ideia de um 

questionário e produções textuais que verifiquem como os educandos entenderam e 

vivenciaram a cada tema desenvolvido através da pesquisa, assim, aos poucos tentamos 

construir uma educação que possibilita mudar para melhor o sujeito, seu entorno e suas 

relações com o mundo natural e social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O projeto piloto está sendo desenvolvido a partir das coletas de informações no que se 

refere as bibliografias sobre a Educação Ambiental. Os educadores mesmo tendo uma noção 

sobre as questões ambientais, chegaram a conclusão da necessidade de realizar uma formação 

continuada. Portanto, nas primeiras reuniões foi possível observar algumas ideias que já havia 

sido aplicada sobre os problemas ambientas. Com isso, estamos reformulando o currículo 

escolar e relacionando os temas transversais.  

Consideramos que a metodologia de projetos e a interdisciplinaridade foram de maior 
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importância, pois houve a participação dos novos educadores que assumiram a escola neste 

ano. Além disso, as trocas de experiência vivenciadas pelos educadores propiciam um olhar 

mais humano devido aos desafios que encontram no ambiente escolar.  

Percebemos que essa proposta de trabalhar com a Educação Ambiental, possibilita 

sugestões teóricas e práticas que estão sendo descobertas, novas concepções, nas diversas 

linguagens que se apresentam neste construir, propiciando um caminhar constante no 

aprender, no agir, de cada participante que traz em sua bagagem a sua história sociocultural. 

Observamos que os educadores enfatizaram a pesquisa como uma forma de repensar certas 

temáticas relacionando os aspectos históricos, sociais, econômicos, políticos e cultural.  

Outro fator importante, é que o PPP (Plano Político Pedagógico), possibilitou aos 

educadores debater certas temáticas e incluir as questões ambientais aos seus conteúdos. 

Nesse sentido, a pesquisa na visão dos educadores, no que envolve a aprendizagem do 

educando, só é possível que o saber adquirido vai ter significado no momento em que ocorre 

novas descobertas, curiosidades, que esse aprender esteja relacionado com sua experiência 

vivenciada em seu cotidiano. Nesse saber construído pelo educando, estabelece novas 

relações culturais, mudando sua leitura de mundo, que buscam (re) pensar, criar e transformar.  

Além disso, a pesquisa auxilia o educando a problematizar e elaborar alternativas, 

consolidando uma aprendizagem mais coerente. Entendemos que esse tipo de prática 

investigativa através de projetos serve para o crescimento individual posa contribuir 

efetivamente nas mudanças sociais. Portanto, iremos na continuidade fazer um questionário, 

onde os educadores irão avaliar as mudanças que ocorreram em suas práticas e no que se 

refere a aprendizagem do educando. 
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ATRAVESSAMENTOS ENTRE ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  
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RESUMO: O trabalho tem por intenção estabelecer relações entre Arte e Educação 

Ambiental através da análise da instalação Overspill: Universal Map (Transbordamento: 

Mapa Universal) de autoria da artista dinamarquesa Rikke Luther. A instalação fez parte da 

32ª Bienal de São Paulo que teve entre seus eixos estruturantes questões relacionadas à 

ecologia. O conceito de sustentabilidade, pensado enquanto dispositivo a partir de Foucault e 

Deleuze, e as possibilidades de vinculação entre Arte e Educação Ambiental são elementos 

centrais da proposta. A pesquisa aponta para uma série de cruzamentos entre as discussões 

presentes nas duas áreas, entre elas estão à utilização irracional de recursos naturais por 

grandes empresas, à preocupação com crimes ambientais cada vez mais frequentes e a crise 

ambiental. Partindo da perspectiva pós-estruturalista, considera-se relevante pensar na criação 

e circulação de discursos e regimes de visibilidade como elementos formadores de 

subjetividades atravessadas pelo dispositivo da sustentabilidade, problematizando e colocando 

em suspenso verdades estabelecidas pelo mesmo.  

PALAVRAS-CHAVE: ARTE. EDUCAÇÃO AMBIENTAL. SUSTENTABILIDADE.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A passagem entre os séculos XIX e XX deu lugar a processos de transformação 

significativos na representação da natureza pela Arte. Se por um lado, sinais associados ao 

progresso tecnológico tornaram-se cada vez mais evidentes na produção artística, por outro, 

as críticas às transformações do meio ambiente também se fizeram relevantes a partir da 

descrição de modificações profundas e destrutivas causadas pela intervenção humana na 

natureza. Lugares com fauna e flora intocadas e imensidões de ares místicos, cenas tão 

características dos paisagistas românticos entre o final do século XVIII e início do século 

XIX, aos poucos deram vez a denúncias sobre os perigos para o meio ambiente, e para vida 

humana, do progresso pensando apenas enquanto desenvolvimento econômico. 

A partir da segunda metade do século XX a Arte se aproximou cada vez mais das 
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pautas reivindicadas pelos então recentes movimentos ambientalistas. Artistas associados à 

Land Art e a Environmental Art foram influenciados pelo ambientalismo e trouxeram para seu 

vocabulário questões presentes nas discussões iniciadas no campo da Educação Ambiental e 

nos principais documentos que versam sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente, 

caso dos princípios elaborados pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano de Estocolmo em 1972 e pela Carta de Belgrado de 1975, para citar apenas dois.  

As transformações conceituais observadas ao longo do século XX resultaram 

também em transformações formais que alteraram radicalmente a maneira de produzir Arte e 

de produzir discursivamente a natureza através da Arte, esse foi o caso de parte dos trabalhos 

e intervenções ligadas a Land Art e a Environmental Art. Em meio a tantas transformações 

algumas práticas foram mantidas, sofrendo, porém, atualizações. A associação entre 

representação da natureza através da cartografia dos espaços foi uma dessas tradições. O 

trabalho apresentado pela artista dinamarquesa Rikke Luther na 32ª Bienal de São Paulo 

dialogou com a prática adicionando a crítica à noção moderna de progresso e a utilização de 

recursos naturais comuns de forma desregulada.  

Jochen Volz (2016), curador geral da 32ª Bienal de São Paulo de 2016, no texto de 

apresentação do material educativo da mostra afirma que a exposição ―tem na educação um 

de seus eixos estruturantes, ao lado da cosmologia, narrativa e ecologia‖ (p.05). O livro 

intitulado ―Incerteza Viva: Processos artísticos e pedagógicos – 32ª Bienal de São Paulo‖ traz 

a apresentação geral da proposta, incluindo textos do curador e de Valquíria Prates, uma das 

responsáveis pelo setor educativo da exposição. O texto de Jochen Volz (2016) explora a ideia 

de incerteza, tendo como ponto de partida o princípio elaborado pelo físico Werner 

Heisenberg. Volz (2016, p.07) traz discussões sobre o meio ambiente, sua degradação e o 

papel da humanidade em tal processo. Nas palavras do autor, 

 

Nos últimos anos, assistimos à publicação de inúmeros livros e trabalhos científicos 

sobre o fim do mundo tal como o conhecemos. Biólogos medem e descrevem taxas 

de extinção na história geológica e biológica da Terra, ressaltando que o planeta tem 

45 milhões de séculos de idade, mas que o século atual é o primeiro em que uma 

única espécie – a espécie humana – pode determinar o destino da biosfera. De 

acordo com eles, enfrentamos hoje a chamada sexta extinção, como consequência de 

uma população crescente de seres humanos que cada vez mais demanda recursos, 

dotada pela tecnologia de um poder cada vez maior. (VOLZ, 2016, p.07) 
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Dando prosseguimento a argumentação, Volz (2016) retoma o conceito de incerteza 

e afirma que essa sensação vem constantemente acompanhada pelo medo. Para o curador, o 

enfrentamento das questões de nosso tempo, entre elas o aquecimento global, a extinção de 

espécies, a instabilidade econômica e política, a injustiça na distribuição dos recursos naturais 

e a migração mundial, só será efetivamente realizado quando os dois afetos, incerteza e medo, 

forem desvinculados. E é justamente como um dos operadores possíveis desse enfrentamento 

que aparece a Arte e sua capacidade de pensar a incerteza como potência positiva. Volz 

(2016) afirma ainda que diferente de outros meios a Arte ―aponta para desordem, levando em 

conta a ambiguidade e a contradição‖ (p.09), daí a possibilidade de enfrentar ou abitar a 

incerteza a partir de uma perspectiva que pensa o mundo através da Arte.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a instalação de Rikke Luther, parte 

da 32ª Bienal de São Paulo – Incerteza Viva, estabelecendo conexões entre Arte e Educação 

Ambiental a partir da percepção da Arte como artefato cultural capaz de educar e formar 

subjetividades preocupadas com o meio ambiente. Nesse sentido, será também apresentada a 

noção de sustentabilidade enquanto dispositivo colocado em movimento por diferentes 

contextos, nesse caso exposições de arte contemporânea, seus catálogos e materiais 

educativos.  

 

ARTE E SUSTENTABILIDADE: MAPEANDO CRISES 

 

Fabiana Amorin Marcello (2009) ao discorrer sobre a noção foucaultiana de 

dispositivo chama atenção para suas principais características, dentre as quais a produção do 

mesmo a partir de uma urgência histórica e a sua composição por um conjunto de linhas e 

curvas desestabilizadoras que o mantém em constante movimento. A segunda característica 

aparece relacionada à leitura de Deleuze (1999) que pensa o dispositivo como um conjunto 

multilinear, mesma abordagem utilizada para estabelecer o surgimento e a atualização do 

dispositivo da sustentabilidade, argumentação apresentada pelos autores Shaula de Sampaio e 

Leandro Guimarães (2012) como caminho para compreender as formas pelas quais os sujeitos 

aprendem a se ver e se narrar a partir desse dispositivo. Os autores afirmam que assim como 

outros, o dispositivo da sustentabilidade precisa criar sujeitos compatíveis com suas linhas e 

curvas, tornando-os ―verdes‖ (IDEM), ou seja, fazendo com que esses sujeitos sejam 



 

131 
 

sensíveis a apelos relacionados à ascensão da ideia de sustentabilidade divulgada por 

mercados que se tornam cada vez mais lucrativos.  

 
Esse sujeito ―verde‖ seria, então, aquele que é objetivado pelas linhas de enunciação 

e de visibilidade (sempre em modulação com as linhas de força) do dispositivo da 

sustentabilidade. Este sujeito é atravessado por uma profusão de imagens que 

conformam a necessidade de um mundo mais ―verde‖, mais sustentável – tanto 

aquelas imagens catastróficas (de florestas em chamas, de geleiras definhando) 

quanto aquelas ―positivas‖ de experiências sustentáveis tidas como bem-sucedidas. 

Tal sujeito é, também, interpelado pelos mais diferentes discursos sobre 

sustentabilidade: os discursos legais, institucionais, governamentais, midiáticos, 

escolares, dos movimentos sociais. (SAMPAIO; GUIMARÃES, 2012, p. 402) 

[grifos dos autores].  

 

 
No decorrer do século XX o discurso sobre a sustentabilidade tornou-se cada vez 

mais potente, aparecendo não apenas em imagens divulgadas na grande mídia, mas invadindo 

também o campo da Arte. O que ocorreu justamente no momento em que artistas passaram a 

questionar a separação construída pela autorreferencialidade dos movimentos modernistas 

entre Arte e vida. Um dos caminhos trilhados para que a reconciliação entre esses dois 

âmbitos (arte e vida) fosse possível foi à reaproximação entre Arte e natureza a partir de ações 

que questionavam o espaço institucional da Arte por um lado, e por outro promoviam o 

discurso de responsabilidade para com o meio ambiente.  

Para Isabel Carvalho e Carlos Stein (2013, p. 103-04),  

 

Podemos dizer, nesse sentido, que expectativas de saúde, de bem-estar, de inteireza, 

de aproximação com o sagrado, de cura e de fruição estética combinam-se com a 

experiência contemporânea de valorização da natureza. Referimo-nos aqui a uma 

percepção que diz respeito, sobretudo, aos modos como populações urbanas dão 

sentido à contemplação de paisagens bucólicas, às incursões aos parques naturais, às 

montanhas, aos zoológicos, aos jardins botânicos e a espaços que são concebidos 

como santuários de vida silvestre – exemplares de um ambiente natural que não 

mais existe em sua extensão pristina no território nacional, geralmente envolvendo a 

proteção de paisagens de grande beleza cênica. Soma-se a essa percepção a 

disseminação de uma sensibilidade ambiental difusa e capilar que se expressa tanto 

nas políticas públicas de criação de unidades de conservação, quanto nos 

movimentos ambientais de luta contra os grandes projetos de infraestrutura que 

põem em risco o patrimônio natural. 

   

A valorização da natureza, apontada pelos autores como uma das características da 

experiência entre sujeitos e meio ambiente na contemporaneidade, encontra-se lado a lado 

com a crítica e com propostas de intervenção cada vez mais comuns no campo artístico a 

partir das décadas de 60 e 70 do século XX. A reflexão e o aprofundamento das discussões 
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sobre o meio ambiente e as mudanças que enfrentamos como possibilidade de matéria poética 

coincide com o surgimento do movimento ambientalista e tem se tornado cada vez mais 

presente em grandes eventos dedicados a Arte contemporânea, a exemplo da Bienal de São 

Paulo.  

No caso da problematização apresentada, o trabalho de Rikke Luther, parte da 32ª edição da 

Bienal de São Paulo, é pensado enquanto elemento atuante na organização de sentidos 

específicos relacionados ao dispositivo da sustentabilidade e de visibilidades e enunciações 

relacionadas aos atravessamentos entre Arte e Educação Ambiental. Na Bienal de 2016, 

Rikke Luther apresentou a instalação intitulada Overspill: Universal Map (Transbordamento: 

Mapa Universal), composta por uma escultura em grande escala de um fóssil de prototaxites , 

um possível ancestral de fungos que teriam habitado o planeta acerca de 400 milhões de anos; 

um conjunto de quatro vitrines de tamanhos variados contendo entre outros elementos 

culturas de mixomicetos, seres de classificação biológica incerta não pertencentes a nenhum 

dos reinos até então determinados (figura 01). Entre a escultura e as vitrines, espalhados junto 

à parede, azulejos com textos. Também fizeram parte da instalação quatro painéis de azulejos 

com desenhos impressos em diagrama de espaços classificados como bens comuns globais: a 

atmosfera, a antártica, o alto mar e o espaço sideral (figura 02). O colapso do conceito 

moderno de progresso aparece como guia da pesquisa a partir da qual nasceu o projeto, tal 

percepção é acentuada pela artista ao apontar a ineficiência dos acordos internacionais 

mediados pela Organização das Nações Unidas (ONU) com a intenção de proteger os bens 

globais comuns (meio ambiente, desenvolvimento sustentável, águas 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Rikke Luther, detalhe de Overpill: Universal Map (Transbordamento: Mapa Universal), 2016, 

escultura de um Prototaxites e vitrines, vista parcial da instalação. 
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Fonte: https://www.oficinasaojoao.net/copia-32abienal-rikke-luther 

 

 

internacionais, espaço sideral, comunicações e comércio mundial), caso dos 

inúmeros tratados assinados com o compromisso de redução da emissão de gases nocivos à 

camada de ozônio que são desrespeitados por países considerados desenvolvidos. 

 Figura 02. Rikke Luther, detalhe de Overpill: 

Universal Map (Transbordamento: Mapa Universal), 2016, Painéis impressos em azulejos e escultura de 

um Prototaxites. 

Fonte: https://www.oficinasaojoao.net/copia-32abienal-rikke-luther 

 

 

Os mapas em formato de infográfico apresentados nos painéis de azulejo trazem, 

junto às ilustrações, pequenos textos com informações sobre tratados internacionais de 

proteção aos quatro bens naturais comuns e dados sobre poluição e crimes ambientais. No 

infográfico sobre o alto mar a artista mostra, entre outros elementos, as datas dos primeiros 

tratados de regulação e proteção dos oceanos: tratado de pesca de 1818; convenção 

internacional para prevenção da poluição do mar por petróleo de 1954 e convenção 

internacional sobre a pesca e conservação de recursos vivos do alto mar de 1958. O acordo da 

ONU de 1995 sobre a conservação e gestão das populações de peixes transzonais e das 

populações de peixes altamente migradores também é citado. O acordo previa a conversação, 

em longo prazo, das espécies e a exploração sustentável desse recurso.  

No mesmo painel aparecem estatísticas sobre o derramamento de ―óleo natural‖ no 

leito dos oceanos, procedimento que estaria contribuindo com cerca de 15% de toda poluição 

por petróleo do mundo. O acidente nuclear de Fukushima I, ocorrido em 2011 e o vazamento 

da barragem de minérios da Samarco de 2015 também fazem parte do infográfico. O caso da 

Samarco é apresentado com as seguintes informações: ―o vazamento da Samarco fez com que 

50 milhões de rejeitos de mineração contendo mercúrio, ferro, alumínio, manganês e arsênico 

fossem lançados no Rio Doce, devastando grandes áreas‖. A presença dos dois desastres no 
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painel relativo ao alto mar serve para deixar clara a ideia de conectividade entre os 

acontecimentos e suas consequências para o meio ambiente como sistema integrado.   

A instalação de Rikke Luther para 32ª Bienal de São Paulo (2016) apresentou os 

quatro espaços considerados bens globais comuns na seguinte ordem: Antártida, alto mar, 

atmosfera e espaço sideral. Se o infográfico relativo ao alto mar trazia informações sobre 

tratados já estabelecidos, utilizações do espaço que já acontecem e danos sofridos, o 

infográfico sobre o espaço sideral apresentou uma série de dados sobre prováveis utilizações e 

consequências ao lado de questões ainda sem respostas, como por exemplo: ―Quem será 

responsável pela limpeza da sujeira que os países deixam no espaço?‖, ou ―Até quando as 

empresas e países poderão jogar livremente lixo no espaço sideral? Quando isso se tornará 

ilegal e quem policiará uma nova lei?‖ (LUTHER, Rikke, 2016
49

). A alusão aos tratados e as 

utilizações do espaço sideral por empresas e países também aparecem no infográfico, dando 

destaque ao uso de satélites para fins diversos e a intenção de exploração de minérios da lua 

por empresas estadunidenses e chinesas. O relatório ―Nosso futuro comum: relatório da 

comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento‖ (1987) é citado pela artista como 

tendo sido responsável pela popularização do conceito de commons antes que o termo fosse 

associado ao campo das tecnologias digitais (commons digitais). Já a corporação 

multinacional Bayer aparece como controladora de uma empresa digital chamada Farming 

que planejaria comprar dados da Planetary Resources para, a partir deles, melhorar a 

agricultara na terra.  

Para Camila Bechelany (2016, p. 330), o trabalho de Rikke Luther mapeia a forma 

como os bens comuns globais têm sido incorporados a conflitos internacionais, a interesses 

comerciais e às lutas ambientais. Conflitos próximos aos apresentados por Overpill: Universal 

Map circundam conceitos importantes para a Educação Ambiental, como aquele que diz 

respeito à ideia de desenvolvimento sustentável, tão presente nos documentos norteadores do 

campo e pensado enquanto dispositivo por Sampaio e Guimarães (2012). Bechelany (2016, p. 

330) afirma ainda que, 

 

Overpill: Universal Map pode ser compreendida como uma espécie de pintura 

histórica que se refere a acontecimentos jurídicos, econômicos e biológicos, 

explorando a natureza orgânica e concreta do mundo e os sistemas intelectuais que 

empregamos para defini-los. Nenhum dos elementos escolhidos por Luther é 

fictício, todos são resultado de sua pesquisa dos Global Commons. Assim, ela 
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descreve fatos concretos para criar uma rede de relações na qual os acontecimentos 

locais – por exemplo, o maior desastre ambiental de todos os tempos, a avalanche de 

lama toxica no rio Doce – estão emaranhados na teia global da vida.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Bienal de São Paulo de 2016, além do trabalho apresentado, também trouxe 

questões relacionadas ao meio ambiente em seu catálogo e no material educativo produzido 

para o evento. O curador Jochen Volz (2016, p.22) no texto de abertura do catálogo da 

exposição, intitulado ―Jornadas Espirais: Incerteza Viva‖, indica que o projeto teve início em 

2014, ano no qual foram publicados inúmeros livros e trabalhos científicos que anunciavam o 

fim do mundo como o conhecemos. Volz destaca o trabalho de James Lovelock
50

 e de Naomi 

Klein
51

, autores que discutem questões relacionadas às mudanças climáticas e ao aquecimento 

global. Termos como ―sexta extinção‖ e ―antropoceno‖, também são citados, para Volz 

(2016, p. 22), 

 
Mesmo que as predições de eventos futuros em nosso planeta tenham contradições, 

pensadores de todos os campos clamam por ação imediata. Exigem que se eleve a 

consciência coletiva em todo o globo para os desafios que nossas sociedades 

enfrentam neste momento. Mas há um longo percurso até que os currículos 

escolares, as pautas da mídia e os programas políticos abracem efetivamente essas 

questões como uma causa comum.  

 

Volz (2016, p.22) afirma ainda que embora tenha partido de um contexto repleto de 

indicações sobre o fim do mundo, a 32ª Bienal de São Paulo não foi pensada como uma 

exposição de Arte pós-apocalíptica, e sim como uma investigação voltada para o encontro 

com ―o pensamento cosmológico, a inteligência ambiental e coletiva e a ecologia sistêmica e 

natural‖. Lembrando que, para o curador, a Arte pode ser pensada como possibilidade de 

enfrentamento das questões de nosso tempo dentre as quais aparecem com destaque cada vez 

maior aquelas relacionadas ao meio ambiente e a necessidade de desenvolvimento de projetos 

educativos voltados para o mesmo. Sendo assim, o trabalho apresentado percebe como 

necessárias investigações que atravessem os dois campos, Arte e Educação Ambiental, 

colocando em suspenso verdades estabelecidas na busca por projetos capazes de fazer viver a 
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incerteza como potência criadora de outros sentidos.  
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RESUMO: Este trabalho é fruto da elaboração da proposta de estágio que foi construída na 

disciplina de Estagio I, do curso de Pedagogia Licenciatura da Universidade Federal do Rio 

Grande- FURG. Teve como objetivo mostrar como os pareceres reflexivos sobre a turma e a 

escola contribuíram para a formação pedagógica enquanto, professoras que realizarão o 

estágio em escola pública. A influência da Educação Ambiental nesse processo de elaboração 

da proposta de estágio foi e é um diferencial na disciplina Estágio I, pois promove situações 

de ser e estar em constante reflexão, já que as rodas dialógicas compartilhadas possibilitam 

um diálogo entre/com os estudantes a partir da problematização da realidade. Os resultados 

apontaram que o engajamento e as lutas fazem e são a diferença que precisamos no e com o 

mundo. Nesta ótica precisamos pensar indissociavelmente a educação com o ambiental, já que 

as totalidades das ações precisam fazer, ser e encontrar possibilidades para superar o medo ao 

lutar com o povo contra a imposição que privilegiam alguns. A proposta pedagógica dos 

pedagogos tem que apresentar concepções em prol da educação pública. Por isso, acreditamos 

na elaboração de uma proposta reflexiva e a realização do estágio construída com os alunos 

em uma perspectiva e com enfoque da Educação Ambiental Crítica. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Concepções pedagógicas. Educação Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma retomada dos aprendizados 

instituídos ao longo do curso de Pedagogia Licenciatura pela Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), com o propósito de construir a proposta para a realização de estágio nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O mesmo foi proposto pela disciplina de Estágio I, 

conforme ementa que prevê: construir a proposta de intervenção Pedagógica; realizar a 

                                                           
52

Graduanda de Pedagogia, último semestre; Universidade Federal do Rio Grande- FURG; e-mail: 

chel.coutinho95@gmail.com  
53

Graduanda de Pedagogia, último semestre; Universidade Federal do Rio Grande- FURG; e-mail: 

gabrielleglopes18@gmail.com  
54

Pedagoga, Doutoranda em Educação Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental 

(PPGEA/FURG); Universidade Federal do Rio Grande; e-mail: e.nanny@hotmail.com. 
55

Pedagoga, Doutora em Educação Ambiental e professora do Instituto de Educação pela Universidade Federal 

do Rio grande (FURG); e-mail narjaramg@gmail.com  

mailto:chel.coutinho95@gmail.com
mailto:gabrielleglopes18@gmail.com
mailto:e.nanny@hotmail.com
mailto:narjaramg@gmail.com


 

138 
 

contextualização da escola e da turma; apresentar as concepções e o projeto da prática 

pedagógica. 

O relato de experiência que será apresentado a seguir foi organizado em momentos 

distintos, considerando primeiramente a contribuição das oficinas temáticas e algumas 

reflexões sobre as expectativas em relação ao estágio, seguida da contextualização da escola e 

da turma e consequentemente, das concepções e do projeto de estágio. Por fim, será 

apresentada uma síntese da elaboração da proposta de estágio.    

 

METODOLOGIA 

 

Para tanto, a metodologia empregada para a elaboração da proposta de estágio nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental consistiu na discussão sobre os elementos que 

caracterizaram a investigação realizada na escola, além dos encontros compartilhados na 

turma de Pedagogia. A disciplina Estágio I foi oferecida no 7º. Semestre do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, compreendendo a construção da proposta pedagógica de estágio 

onde, tivemos dez encontros presenciais, três observações na escola, além de orientações 

individuais e/ou coletivas sobre a prática pedagógica.  

A disciplina aconteceu no primeiro semestre de 2017, participaram da disciplina 29 

estudantes, 1 professora responsável e outra professora realizando o Estágio de Docência com 

a turma. Na primeira aula foi realizado um levantamento com os estudantes para a construção 

da disciplina, sendo apontadas algumas oficinas temáticas: propostas pedagógicas; família 

na/com a escola; mediação de conflitos; desenvolvimento infantil e lúdico; projetos; jogos. As 

oficinas foram ministradas pelas professoras mediadoras e/ou professores convidados durante 

o semestre.  

As discussões foram mobilizadas por duas educadoras ambientais contando com a 

participação ativa dos estudantes, aliando as discussões com os objetivos da Educação 

Ambiental: sensibilização ambiental, compreensão ambiental, competência ambiental, 

responsabilidade ambiental e cidadania ambiental (SATO, 2003). Além dos diálogos em aula, 

foram realizadas três observações nas escolas, com orientações individuais e/ou coletivas 

sobre a prática pedagógica. Sendo assim, esses espaços nos possibilitaram uma reflexão para a 

elaboração da proposta pedagógica e início do projeto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As oficinas temáticas nos possibilitaram um diálogo com a prática que subsidia a 

teoria e vice-versa, dentro de um curso de formação de professores que busca dar significado 

aos seus conhecimentos teóricos, como também a compreensão da escola a partir de uma 

realidade concreta e complexa. A oficina de mediação de conflitos, por exemplo, foi um 

momento de pensar as diversas possibilidades, de compreender e solucionar problemas 

relacionados a tríade: escola, família e criança, esse momento fez parte da disciplina de 

Estágio, que busca contemplar os anseios das (os) estudantes que realizarão sua pratica 

pedagógica nas escolas públicas. 

Nossas expectativas com relação a turma e ao estágio foram as mais positivas 

possíveis, pois as crianças se mostraram muito receptivas e a professora nos acolheu e, por ser 

uma turma pequena acabou facilitando o trabalho pedagógico, enquanto estagiárias, pois um 

número menor de crianças possibilita um maior envolvimento de todos e um desenvolvimento 

melhor das atividades. Os alunos já estão a maioria alfabetizados, apenas um está semi 

alfabético e dois alunos alfabéticos silábicos, permitindo uma maior abrangência, para a 

realização de um trabalho de alfabetização. 

Acreditamos ser possível, mesmo que para um segundo ano trabalhar os conteúdos, 

mas, não esquecendo o lúdico, dando possibilidades as crianças de utilizarem outras 

estratégias e fazer determinadas atividades, que serão propostas a partir da leitura, 

interpretação, produção e escrita. A turma na qual realizaremos o estágio será a escola 

Sant‘ana, numa turma de 2º ano, do Ciclo da Alfabetização, no turno da manhã. A turma é 

constituída por 7 meninos e 5 meninas. 

Ao realizarmos as primeiras observações na escola tivemos acesso ao Projeto Político 

Pedagógico e descobrimos sobre seu histórico, suas concepções acerca das crianças, ensino, 

dentre outras concepções. Ela foi fundada em 1960 e atende crianças do Nível II ao Ensino 

Fundamental, além disso, a escola conta com uma estrutura ampla, o ambiente possui 

pracinhas, quadra e pátio, bancos e etc., o que auxilia na realização do trabalho pedagógico. 

Percebemos com as observações que, durante todas as atividades propostas pela 

professora as crianças participavam ativamente, como exemplo: ao corrigir os exercícios, 

chamava um a um para responder no quadro, isso reflete a integração da professora com a 

turma, pois, possibilita a participação dos alunos na realização das atividades valorizando os 
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seus conhecimentos e potencializando suas vozes. A relação da professora com o aluno se dá 

a partir daí, a professora valoriza os saberes destes alunos e possibilita que eles participem 

ativamente das aulas. 

O espaço da sala de aula está organizado com armários, as crianças sentam 

enfileiradas, ao fundo da sala visualizamos uma caixa de livros de histórias e outra contendo 

brinquedos e jogos, já que a mesma sala é dividida com um 1º ano à tarde. No que se refere as 

falas das crianças, por ser uma turma muito silenciosa, conseguimos perceber pouco os seus 

discursos, pois, raramente eles conversavam sobre algo além, dos conteúdos relacionados com 

a sala de aula. Em alguns momentos na sala de aula enquanto, a professora conversava com 

nós, estagiárias, as crianças conversavam entre si, e assim  podemos perceber suas falas: sabe 

como se morre? Minha bisa foi assim: Ela morreu e o cérebro morreu junto... quando acerta 

uma parte que é do cérebro o coração morre e o cérebro morre também, quando ela morreu 

eu chorei muito... Com base nesta fala podemos perceber o quanto o discurso das crianças 

está carregado de conhecimentos científicos, pois, busca explicações para as funções do corpo 

e sua morte, bem como os seus sentimentos com relação às famílias. 

No que se refere as suas rotinas escolares estão presentes a rodinha de conversa, as 

atividades em sala de aula, no refeitório e no recreio, também os trabalhos de artes, dentre 

outros. Ao discutir as rotinas que são práticas do nosso cotidiano pode haver uma confusão 

considerando que, esses conceitos coo sinônimos, possuem diferenças, as rotinas são uma 

parte do cotidiano, já o cotidiano é algo mais amplo o qual se constitui outros elementos e 

aspectos sendo e estando na totalidade de atuações, conforme a Educação Ambiental. Já que, 

compreendem rotinas, práticas do cotidiano, experiências, peculiaridades e infinitas 

possibilidades pelo ser e estar em permanente movimento.   

Sendo que, as rotinas são uma forma de organizar o cotidiano de uma instituição, 

constituídas também por hábitos culturalmente desenvolvidos, de acordo com Barbosa:  

 

As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não consideram o 

ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a 

consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos nela 

envolvidos; quando se tornam apenas uma sucessão de eventos, de pequenas ações, 

prescritas de maneira precisa, levando as pessoas a agir e a repetir gestos e atos em 

uma sequência de procedimentos que não lhes pertence nem está sob seu domínio. É 

o vivido sem sentido, alienado, pois está cristalizado em absolutos. Ao criar rotinas, 

é fundamental deixar uma ampla margem de movimento, senão encontraremos o 

terreno propicio a alienação‘ (BARBOSA, 2006. p. 39). 
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Por falar em rotinas, chegou o momento de apresentar as concepções pedagógicas, que 

foram desenvolvidas ao decorrer da disciplina com o intuído de aprimorar a escrita e as nossas 

concepções já que sempre obtivemos o retorno a fim de sua qualidade e aperfeiçoamento, 

conforme podemos acompanhar com a tabela a seguir:  

 

 

 

 

Tabela 1: Concepções da proposta docente 

Considerações Concepções 

Bauman (2008), fala que muito mais do que admitir 

que vivemos em uma sociedade de consumo, ressalta 

que o consumo virou eixo das sociedades do presente, 

diferente de outras gerações que se caracterizava pela 

produção. A sociedade que moldava seus membros 

como produtores foi substituída por esta que molda 

como consumidores e o consumidor dessa sociedade é 

totalmente diferente de qualquer outra (COSTA, 

2009).  

Sociedade 

Acreditamos numa concepção de educação em que o 

sujeito faça parte do processo onde, aluno e professor 

apreendem mutuamente. Educar é um ato de liberdade é 

tornar o sujeito crítico, reflexivo e autentico como diria 

Freire (1996): buscar o inédito viável. 

Educação 

A escola deve ser composta por um espaço das 

pluralidades que além, de ensinar os conteúdos 

programáticos auxilie na formação dos sujeitos humanos e 

singulares. Sendo assim, é necessário que além do 

cumprimento de alfabetizar, a escola deve valorizar e 

reconhecer o tempo singular e específico das crianças. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) devem 

assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento e aos 

elementos da cultura importantes para a vida em sociedade. 

Ensino/aprendizagem 
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Para Corsaro (2011) a infância é um período socialmente 

construído em que as crianças vivem suas vidas, sendo uma 

forma estrutural. Ele se refere a nomenclatura estrutural 

pois, é uma categoria ou uma parte da sociedade, desta 

maneira as crianças são os agentes de suas próprias 

infâncias que produzem suas culturas infantis. 

Infâncias 

"O papel do professor não é transferência de conhecimento 

ao aluno, mas criar as possibilidades para sua construção 

ou produção‖ (FREIRE,1996, p. 25). Ensinar exige 

pesquisa, empenho, reflexão sobre a prática a todo o 

momento, devemos estar (re)fazendo e (re)pensando, 

enquanto professores.  

 

 

  

Papel do professor 

O professor deve ouvir sempre as crianças, pois é dali que 

parte o planejamento, partir sempre do interesse e da 

realidade dos alunos para não acabar transformando os 

estudos em algo insignificante para eles. Nós aprendemos 

enquanto ensinamos e eles ensinam enquanto aprendem 

conosco (Freire, 1996). O professor deve sempre instigar o 

aluno a ter sede pelo conhecimento, estimular sua 

curiosidade, trazer formas novas de chamar atenção das 

crianças, possibilitando a eles a experimentação das 

diversas formas de aprender e não apenas a forma 

tradicional 

Planejamento 

Registrar seus planejamentos e reflexões sobre as aulas 

permite que estejamos sempre (re)pensando, enquanto 

professores. Este momento de registrar nos permite fazer 

uma aproximação entre teoria e prática além, de (re)pensar 

a pratica pedagógica através, de um olhar pedagógico 

sobre nossas próprias ações, por isso o registro reflexivo 

não é um momento de dizer verdades absolutas e sim, um 

momento de se questionar e ter incertezas sobre o fazer 

docente. 

 

Registros 
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Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

O PROFESSOR QUE PENSA O SUJEITO ALUNO-CRIANÇA DENTRO DAS 

INFÂNCIAS: SEUS SIGNIFICADOS E POSSIBILIDADES 

 

Diante da necessidade de incorporar a dimensão ambiental à educação, surgem as 

possibilidades da Educação Ambiental na pratica educativa, nessa dialogicidade entre/com 

educação e ambiental, logo é fundamental (re)pensar a formação dos educadores ambientais.  

Para Carvalho: A EA fomenta sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para uma 

leitura do mundo do ponto de vista ambiental. Desta forma escabele-se como mediação para 

múltiplas compreensões da experiência do indivíduo e dos coletivos sociais em suas relações 

com o ambiente. (CARVALHO, 2006, p.79).  

O curriculo não é um conceito, mas uma construção 

cultural e social e também um modo de organizar uma série 

de práticas educativas, ele é mutável dependendo do 

contexto em que será elaborado, é também um instrumento 

político, ou seja, o currículo é um mecanismo de controle 

ideológico, por parte de quem está no poder (CORDEIRO, 

2007). Devemos dar a devida importância ao currículo 

integrado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois 

ele não vê as disciplinas isoladamente, mas sim havendo 

um diálogo entre elas. 

Currículo 

A avaliação deve ser resultado de um processo que analise 

o sujeito em sua complexidade. Deste modo, a avaliação é 

um processo que implica reflexões críticas sobre a prática, 

de forma a captar avanços e dificuldades e possibilitando 

solução e superação dos obstáculos. (VASCONCELLOS, 

1998) 

Avaliação 

Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental é o espaço e 

tempo caracterizado pelo universo escolarizante, onde 

vários elementos o definem e constitui, como a figura do 

aluno, as provas e os conteúdos, como também o espaço de 

aprender a ler e escrever. Com a ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos, as crianças começam 

a frequentar o Ensino Fundamental a partir dos seis anos, 

sendo assim, a infância está em fase de escolarização, essa 

entrada implica em uma série de desafios no que tange a 

valorização do período singular das infâncias como 

também cumprir as obrigações do ciclo da alfabetização.  

Anos Iniciais 
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Diante disso, educar é traduzir mundos e isso implica na tarefa do Educador 

Ambiental, que precisa estar comprometido com outras leituras de mundo, que leva em 

consideração a realidade complexa e singular dos sujeitos. Para Loureiro ―Educação 

Ambiental, é antes de tudo educação‖ (LOUREIRO, 2004, p. 15), é educação pois 

compreende esta como elemento da transformação social, que valoriza o exercício da 

cidadania, na superação de opressões, a Educação Ambiental nesse sentido qualifica o fazer 

educativo, que é educar, no cenário ambiental. Para Carvalho: 

 

 A interação com o ambiente ganha o caráter de inter-relação, na qual aquele se 

oferece como um contexto do qual fazemos parte, envolvidos que somos pelas 

condições ambientais circundantes, ao mesmo tempo em que nós, como seres 

simbólicos e portadores de linguagem, produzimos nossa visão e nossos recortes 

dessa realidade, construindo percepções, leituras e interpretações do ambiente que 

nos cerca. (CARVALHO, p. 76, 2006). 

 

Nessa perspectiva podemos pensar que, a cultura e as relações criadas nos formam, 

pois, a partir da realidade material intervimos no mundo, pela experiência e aprendizagem, 

transformamos a natureza em cultura e partir disso nos transformamos. A transformação da 

natureza em cultura é caracterizada por uma ação infinita, que não se esgota a um tempo 

histórico e sim, está sempre aberta para novos desdobramentos consequentemente, 

possibilidades.  

No entanto o ato de educar torna-se político, crítico e reflexivo, um enfrentamento 

com o mundo e com a realidade que se instaura, esta ação está intrínseca em reconhecer a 

realidade para depois denunciá-la, isso significa não mais isolar os problemas ambientais da 

complexidade que os formam, é reconhecer que antes de ser especificamente ambiental é 

cultural e social. Desta forma é ingênuo praticar a EA desconexa das práticas sociais. 

O ato de educar nesse sentido não se dá sozinho, o aprendizado é construído com o 

outro, a criança que tem autonomia e criticidade de acordo com as suas possibilidades, sendo 

conhecimentos distintos sobre o estar no mundo mas, que se complementam. Substituindo a 

visão da criança como receptora passiva pela da criança coconstrutora, o Educador Ambiental 

reconhece o potencial critico que as crianças carregam, por isso tanto mais dialógico e critico 

mais autêntico esse ato se torna e assim, as infâncias plurais e singulares estão e permanecem 

cada vez mais protagonistas das ações das crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             A construção da proposta pedagógica nos possibilitou revisitar as leituras lidas e 

(re)lidas ao longo destes quatro anos, como também estruturar novos saberes referente a 

formação docente como, o autoconhecimento sobre nós mesmas. Permitiu-nos refletir a cerca 

de leituras que em determinado momento não nos tocou com suas teorias, mas que ao nos 

(re)pensar enquanto, profissionais fomos percebendo o quanto estes autores eram 

extremamente importantes em nossa formação. 

Este momento de registrar os conceitos estudados ao longo de nossa formação nos 

permitiu fazer uma aproximação entre a teoria e a prática, além de refletir sobre a pratica 

pedagógica através, de um olhar pedagógico sobre nossas próprias ações, além de pensar a 

pratica pedagógica com a Educação Ambiental, estando e sendo indissociáveis ao processo 

educativo.  

Para uma classe que teve historicamente seus direitos negados, estar as vésperas de 

concluir a graduação em uma Universidade Pública é uma grande conquista, embora 

tenhamos enfrentado dificuldades de permanência, as lutas por direitos pela continuação 

sempre estiveram presentes. A universidade está se pintando de povo, povo colorido e 

popular. Diante disso a Pedagogia vem nos constituindo como professoras populares que com 

a contribuição de outros professores através, de leituras e o convívio com os colegas e 

professores conseguimos ter a consciência de classe e do lugar que ocupamos no mundo. 

Talvez por isso, não tenhamos dificuldades em participar da disciplina de Estágio e construir 

assim, a proposta de estágio para os Anos Iniciais.   

Nesse sentido, dentro de uma Pedagogia que enfrenta retrocessos na carreira e perda de 

direitos é essencial que se reconheça a formação de professores, que é acima de tudo política. 

E que tendo como base a formação política e crítica da Educação Ambiental, a pratica 

pedagógica se volta para as crianças populares das escolas públicas na busca que elas assim 

como nós, possam sonhar e ter seus direitos garantidos. E é exatamente isso que iremos 

mobilizar com as crianças no estágio de regência, que elas sejam protagonistas de suas 

histórias e assim, estejam e permaneçam em busca de mudanças no mundo.  
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RESUMO: Pensar a problemática de como é possível desenvolver um processo de Educação 

Ambiental (EA) que considere a questão socioambiental como um fator fundamental para a 

existência e a constituição do Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP), no que tange às 

populações tradicionais em Unidades de Conservação (UC), se faz necessário. Por isso, 

refletir sobre a importância de um processo de Educação Ambiental emancipatória que auxilie 

numa mudança de perspectiva do modelo de conservação excludente e proibitivo. Na pesquisa 

realizada, foram analisados os conflitos existentes entre a atividade pesqueira e o órgão gestor 

do Parque, considerando aspectos históricos que envolvem esse conflito. Utilizou-se como 

principal metodologia a História Oral, assim, a partir dos procedimentos pertinentes foram 

realizadas buscas a documentos, teses, dissertações e artigos, compondo a revisão 

bibliográfica, de forma a estabelecer um estado da arte sobre o conflito socioambiental na 

região da Lagoa do Peixe. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental emancipatória. Pescadores tradicionais. 

Unidade de Conservação. Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo apresentado tem origem em pesquisa realizada no Parque Nacional da Lagoa 

do Peixe (PNLP) com pescadores tradicionais/ artesanais
58

 que exercem sua atividade nessa 

Unidade de Conservação Permanente. O trabalho teve como objetivo investigar o impacto da 

criação do PNLP para a comunidade de pescadores tradicionais/artesanais da Lagoa do Peixe, 

bem como, compreender, a partir da Educação Ambiental (EA) emancipatória, alguns 

aspectos do movimento de resistência desses pescadores no processo de implementação do 

parque. 
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Na pesquisa realizada, foram analisados os conflitos existentes entre a atividade 

pesqueira e o órgão gestor do Parque, considerando aspectos históricos que envolvem esse 

conflito. Utilizou-se como principal metodologia a História Oral, assim, a partir dos 

procedimentos pertinentes foram realizadas buscas a documentos, teses, dissertações e artigos, 

compondo a revisão bibliográfica, de forma a estabelecer um estado da arte sobre o conflito 

socioambiental na região da Lagoa do Peixe.  

Portanto, este artigo é parte de um resultado maior, do exercício de contar a história de 

um local, onde sua historicidade estava até certo ponto negligenciada. Para tanto, 

inicialmente, é exposto sobre o PNLP e como tal unidade de conservação causou impacto aos 

pescadores tradicionais/artesanais para depois compreender a origem e as consequências do 

conflito instaurado a luz da EA emancipatória. 

 

BREVE CONTEXTO SOBRE O PNLP 

 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) foi criado em 06 de novembro de 

1986, pelo Decreto nº 93.546, e está localizado no litoral do Rio Grande do Sul, entre os 

municípios de Tavares e Mostardas. O órgão gestor atual do PNLP é o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental federal com atribuição 

de gerir parte da política ambiental, criado pela lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. 

Anteriormente, a gestão era de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão que implementou o Parque, sucessor do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que o instituiu. O Plano de Manejo 

da unidade data do ano de 1999, tendo sido criado em parceria entre IBAMA, Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), Núcleo de Estudos e Monitoramento Ambiental (NEMA) e 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com financiamento do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA). 

A legislação que norteia o Parque é a do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), criado pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, mas sua 

criação (1986) é anterior da nossa Constituição Federal Brasileira – CF (1988). 

Para se entender um pouco do contexto da criação do PNLP é necessário entender a 

origem do modelo de Unidade de Conservação (UC) seguido pelo Brasil. O modelo de UC, 

implantado no Brasil, teve origem nos Estados Unidos (EUA) por volta do século XIX. Esse 
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modelo não prevê ou assume que esses espaços de conservação tenham algum tipo de uso, 

pois são espaços de natureza ―selvagem‖ ou ―intocada‖ (Diegues, 1996). Ou seja, reproduz-se 

uma ideologia preservacionista, baseada na ―visão do homem como necessariamente 

destruidor da natureza‖ (DIEGUES, 1996:15). Ao ser importado para o Brasil, esse modelo 

acabou por acirrar conflitos de uso do território, principalmente, pelos povos e comunidades 

tradicionais (Rosa, 2013).  

Diegues (1996) aponta que as comunidades que vivem na zona rural e/ou que 

sobrevivem da matéria-prima têm uma percepção diferente de ambiente natural do que as 

populações urbanas. O autor aponta também que o conceito, importado dos Estados Unidos 

(vida selvagem – wilderness), de áreas protegidas, é concebido sem a presença humana para 

fins de recreação e apreciação. Dessa forma: 

A existência de um mundo natural selvagem, intocado e intocável faz parte, 

portanto, desses neomitos. Sendo assim, como afirma Ellen (1989), ―entretanto, a 

natureza em estado puro não existe, e as regiões naturais apontadas pelos 

biogeógrafos usualmente correspondem a áreas extensivamente manipuladas pelos 

homens‖ (DIEGUES, 1996: 17-18). 

 

Assim ocorre no PNLP. Essa natureza, que teoricamente seria selvagem, habita no 

seu entorno diversos usos como plantações de pinus, agricultura, construções habitacionais 

(casas vazias) e intervenções como a abertura da Barra da Lagoa do Peixe. Isso é demonstrado 

na fala e nas conversas informais (pescadores, pesquisadores, fiscais do ICMBio e outros), 

segundo Rosa (2013). E, por mais que se desocupe – o que vem sendo realizado 

constantemente – toda a região e entorno do PNLP, este já estará ―tocado‖, ou seja, o homem 

já trabalhou, transformando a região. 

Essa região, onde se localiza atualmente essa unidade de conservação, é um local 

que, historicamente, se reproduzem comunidades tradicionais. Entre os municípios de Tavares 

e Mostardas existem comunidades quilombolas e açorianas, existindo sítios arqueológicos de 

comunidades indígenas no PNLP e seu entorno. Sendo que, no Brasil, a história dos 

pescadores está intimamente ligada aos grupos oprimidos da sociedade colonial, ou seja, 

negros africanos ou seus descendentes na condição de escravos ou ex-escravos e os índios 

(SILVA, 1988) – acrescentando os descendentes açorianos por sua característica pesqueira. 

Portanto, uma das atividades características e tradicionais da região é a pesca. 

No caso da comunidade pesqueira hoje considerada artesanal, que pesca no PNLP, é 

uma população tradicional. Mas, essa não se autoreconhece e, tão pouco, é reconhecida como 
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tal, visto este ser um conceito criado para designar um grupo de acordo com seu modo de 

reprodução social, cultural, histórica. Apesar do dinamismo do próprio conceito de população 

tradicional, pode-se definir conhecimento tradicional, como: 

[...] o saber e o saber-fazer, a respeito do mundo natural, sobrenatural, gerados no 

âmbito da sociedade não-urbano/industrial, transmitidos oralmente de geração em 

geração. Para muitas dessas sociedades, sobretudo as indígenas, existe uma 

interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social. 

Nesse sentido, não existe uma classificação dualista, uma linha divisória rígida entre 

o ―natural‖ e o ―social‖ mas sim um continuum entre ambos. (DIEGUES, 1996: 179) 

 

A própria ciência aplicada, utilizada para a conservação ambiental, advém de 

modelos não adaptados à nossa realidade social e ecológica do Terceiro Mundo. Resultando, 

assim, numa conservação insuficiente da nossa fauna e flora, com um grande número de 

―refugiados da conservação‖, que abandonam o território tradicional por restrições sofridas 

(DIEGUES, 1996). As diferentes visões de populações tradicionais refletem na forma como 

elas desenvolvem os conceitos de manejo, biodiversidade e recursos naturais, sendo um 

patrimônio imaterial para a sociedade. 

As áreas protegidas brasileiras, em particular as de uso indireto (parques nacionais, 

reservas biológicas, etc.), no entanto estão em crise. Muitas estão sendo invadidas e 

degradadas. Para os defensores do modelo norte-americano de parques sem 

habitantes, as razões de tal crise estão, em geral, ligadas à falta de dinheiro para a 

desapropriação, à falta de investimento público, de fiscalização, de informação ao 

público, etc... Para os que defendem outros modelos de conservação, essas 

dificuldades são inerentes ao modelo atual dominante das áreas protegidas uma vez 

que, tendo sido este criado no contexto ecológico e cultural norte-americano de 

meados do século passado, não se aplica ao contexto dos países tropicais do sul. 

Esse modelo operacional, porém, não foi importado sozinho, mas com ele vieram 

uma visão da relação entre sociedade e natureza e um conjunto de conceitos 

científicos que passaram a nortear a escolha da área, o tipo de unidade de 

conservação e o próprio manejo e gestão. (DIEGUES, ARRUDA, SILVA, FIGOLS 

& ANDRADE, 2000: 04) 

 

Assim, uma saída importante seria pensar a Unidade de Conservação com o manejo 

compartilhado entre o órgão gestor, as diferentes esferas de governo envolvidas e as 

populações tradicionais afetadas, levando em consideração os princípios constitucionais. 

Ou seja, tendo como perspectiva a busca de mecanismos que visem o melhor 

ordenamento e manejo dos recursos para a continuidade da pesca e do parque, há de se pensar 

em questões importantes para uma possibilidade de mudança de paradigma na conservação 

ambiental, aliada à questão do papel da educação ambiental na gestão ambiental pública, 

considerando a pesca tradicional como parte da conservação. 
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Almudi e Kalikosk (2009) realizaram uma pesquisa no PNLP, onde foram analisadas 

as características dos pescadores artesanais da Lagoa do Peixe, articulando às características 

que caracterizam populações tradicionais, segundo Diegues (2002: 51). Os autores chegaram 

a conclusão que os pescadores da Lagoa do Peixe: 

- Dependem da pesca para a subsistência e como fonte de renda, assim como para a 

manutenção de sua cultura. 

- Possuem conhecimento detalhado a respeito das espécies exploradas, assim como 

dos ecossistemas em que ocorrem. 

- Senso de ligação com o ambiente local, onde exercem controle dos territórios de 

pesca. 

- Ocupação da região desde o século 18, quando chegaram os imigrantes açorianos. 

- Uma parte considerável das capturas é utilizada para o consumo doméstico. 

- Modo de vida simples, com pouco acumulo de meios de produção. 

- Membros da família possuem diferentes atribuições relacionadas à pesca ou a 

atividades pós-desembarque. 

- A religião, os mitos, o folclore e até mesmo o vocabulário dessa população estão 

associados à atividade da pesca. 

- Praticas de pesca realizadas manualmente e com petrechos relativamente simples. 

- São politicamente desfavorecidos, devido a sua baixa educação formal e pouco 

acumulo de capital. 

- Identidade cultural relacionada à pesca e à preservação da cultura açoriana. 

(ALMUDI & KALIKOSKI, 2009: 53) 
 

A pesca tradicional na lagoa do Peixe é uma atividade que vem sendo desenvolvida 

desde as primeiras ocupações da região. Atualmente, a pesca artesanal/tradicional é realizada 

por diversas famílias advindas tanto das comunidades quilombolas, quanto das comunidades 

açorianas da região. Essa atividade foi e ainda é marcada por conflitos diversos: alguns são 

inerentes à legislação pesqueira e outros advêm da criação do PNLP. 

Há um conflito de ocupação da região da Lagoa do Peixe, entre o órgão gestor 

(ICMBio) e as populações tradicionais (Rosa, 2013), advindo do modelo de UC e da forma de 

realização da gestão pelo Estado, representado pelo ICMBio. Pode-se destacar que o conflito 

baseia-se na criação do Parque, uma vez que o SNUC não era vigente, não foi realizada de 

forma democrática, com diálogo com a população (Rosa, 2013). 

 

UM POUCO DO PROBLEMA 

 

A falta de consulta popular sobre a criação do PNLP, fato que ocorreu em outras 

localidades (Diegues, 1995), transformou a vida da comunidade local e dificultou a sua real 

implantação, principalmente por desconsiderar o conhecimento tradicional. Por outro lado, 

após dezesseis anos da criação do SNUC, da mudança de órgãos gestores (de IBAMA para 
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ICMBio) e da criação, em 2012 da Instrução Normativa 26 (visa regulamentar as populações 

tradicionais nas Unidades de Conservação), ainda nota-se: (a) o conflito entre pescadores 

artesanais tradicionais e administração do PNLP continua e a temática é atual; (b) por mais 

que existam estudos comprovando a tradicionalidade da comunidade pesqueira da Lagoa do 

Peixe (Adomilli, 2002; Almudi, 2008; Almudi e Kalikoski, 2009), os pescadores ainda não 

são reconhecidos como tais ou não se autoreconhecem; e (c) a necessidade da mitigação 

desses conflitos através da gestão participativa da unidade, construindo um processo com base 

na educação ambiental crítica e transformadora. 

Ao mesmo tempo, pode-se destacar que, mesmo após a Lei 9.985/00, as decisões não 

são realizadas de forma dialogada com as populações tradicionais, visto a Instrução 

Normativa 26 foi decretada sem consulta às mesmas, ignorando o princípio da consulta livre 

de caráter prévio e informado, segundo orientações da Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT.  

 

UMA POSSIBILIDADE? 

 

A necessidade de se trabalhar com a realidade, em qualquer pesquisa, é algo a se 

pensar. Ao abordar uma temática bem como sua problemática é importante pensar na questão 

do real, do concreto, em conjunto/aliada com a reflexão teórica. Mas, não no real com sentido 

somente de aplicável mecanicamente, de forma fácil e simples. Conforme Loureiro (2004: 

29),  

A Educação Ambiental promove a conscientização e esta se dá entre o ―eu‖ e o 

―outro‖, pela prática social e reflexiva e fundamentada teoricamente. A ação 

conscientizadora é mútua, envolve capacidade crítica, diálogo, a assimilação de 

diferentes saberes, e a transformação ativa da realidade e das condições de vida. 

 

Ao pensar a problemática de como seria possível desenvolver um processo de 

Educação Ambiental (EA) que considere a questão socioambiental como um fator 

fundamental para a existência e a constituição do PNLP, no que tange às populações 

tradicionais em Unidades de Conservação. A posição e compreensão de que esses sujeitos são 

prioritários é essencial, pois o processo de EA deverá ser pensado/traçado para com esses 

sujeitos de forma a pensar saídas participativas para a situação encontrada atualmente. 

No caso do PNLP, deve-se pensar como que as decisões legais de criação de um 

parque nacional influenciaram na população local. 
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Como apresentado por Rosa (2013), muitos da equipe do ICMBio, do PNLP, 

possuem uma ideologia de conservação da natureza com bases conservacionistas, a mesma 

que está presente no SNUC e, consequentemente, no modelo de Unidade de Conservação. A 

comunidade pesqueira tradicional, por consequência, ou mesmo como forma de resistência, 

responde a esse modelo com violência (quando proibidos de se reproduzir socialmente no 

modo conhecido por gerações) ou então se colocando na ilegalidade para ter acesso ao recurso 

e/ou subsistir (ROSA, 2013). 

Ao pensar esse cenário, se faz necessária a definição de que tipo de Educação 

Ambiental se almeja, bem como, seus fundamentos. Conforme Layrargues (2004), a educação 

ambiental é antes de tudo educação. A educação aqui é entendida como um processo 

dialógico, mediados pelo mundo, nos educamos mutuamente (LOUREIRO, 2004). Assim, 

pensa-se a EA como um compromisso social e um ato político em seu sentido mais amplo. 

Sendo assim, assumir o papel crítico e emancipatório desse campo do conhecimento 

de forma a ir além da transformação ambiental exclusivamente focada na dimensão ecológica, 

mas, sim, contribuir para a transformação social (Layrargues, 2009) que evidencie o 

compromisso com as lutas populares bem como as resistências necessárias para sua 

reprodução social.  

O que se espera é iniciar a discussão de que a EA se mostra fundamental para a 

gestão participativa da unidade, atuando na capacidade de negociar, construindo as bases de 

equidade para esse processo. Principalmente, por a população em questão ser a mais 

impactada com a existência e implantação do Parque. Mas, a discussão terá que ser articulada 

com a questão legal da UC, pois, até o momento, a mesma é uma unidade de proteção 

integral, que não permite usos no seu território. Mesmo tendo um acordo de pesca para 

continuação do uso pelos pescadores - cadastrados em meados de 2000 – a forma como é 

realizada a atividade no Parque e como o órgão gestor se relaciona com essa categoria é longe 

de ser participativo ou dialógico (Rosa, 2013). 

A mudança de perspectiva deste modelo de conservação excludente e proibitivo traz 

à tona que a conservação poderá ser melhor alcançada com a real integração e participação 

das populações tradicionais (DIEGUES, 1996). Pois, em grande parte elas foram as 

responsáveis pela conservação ambiental e, também, pela diversidade biológica que se 

transforma em UC. 

A educação ambiental, aqui entendida, é pautada pela realidade local, com a 
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formação de sujeitos autônomos e atuantes na UC de forma efetiva, como lideranças e 

representantes de sua comunidade. Aqui não se tem a intenção uma educação ambiental 

hipomodernista ou antimodernista, como traz Grün (2012), não é uma busca pela volta 

nostálgica à natureza ou ao modelo ―primitivo‖, tão pouco é a inocente ideia de que a 

população tradicional é estática ou engessada do espaço/tempo, mas sim uma valorização da 

história e da cultura e de um saber-fazer. 

Segundo Lasch (1986), enquanto alguns defendem propostas de um possível retorno 

aos fogões a lenha, às velas, à tradição animal, aos arcabuzes e ás ervas medicinais, 

outros (que muitas vezes são os mesmos) esperam utilizar a moderna tecnologia em 

sua forma mais altamente desenvolvida – a viagem espacial. No entanto, até onde 

vai minha compreensão, ambos são faces da mesma moeda – o processo de 

esquecimento provocado pela perda da dimensão histórica. (Grün, 2012: 93) 
 

Nota-se que a proposta de conhecimento do contexto histórico tanto de criação da 

UC, quanto das populações tradicionais existentes no entorno e no território do parque se faz 

muito importante. A educação ambiental com essa população tradicional, vem a reconhecê-los 

como pertencentes ao local e legítimos na continuidade e participação da conservação da 

biodiversidade no ParNa da Lagoa do Peixe. 

  A educação ambiental se mostra fundamental para a gestão participativa da 

unidade, atuando na capacidade de negociar, construindo as bases de equidade para tal. A 

partir de uma educação ambiental transformadora, focada nos sujeitos históricos – pescadores 

tradicionais –, bem como, nos gestores da unidade, pode-se construir um processo de diálogo 

e participação para a melhoria da gestão do PNLP. 

Sendo assim, entende-se que as categorias emancipação e autonomia são 

determinantes na discussão que permeia os processos de educação ambiental na gestão 

participativa de unidades de conservação. Bem como, o entendimento dos contextos e dos 

processos existentes (quem são os atores/grupos envolvidos? Quais as estratégias utilizadas?). 

Segundo Loureiro (2004: 32), 

Emancipar não é estabelecer o caminho único para a salvação, mas sim a 

possibilidade de construirmos os caminhos que julgamos mais adequados à vida 

social e planetária, diante da compreensão que temos destes em cada cultura e forma 

de organização societária, produzindo patamares diferenciados de existência. Esse é 

um conceito central para percebemos a Educação Ambiental como um processo 

amplo e vinculado às esferas social, cultural, histórica, política e econômica; e para 

entendermos que ela sozinha não transforma o mundo, e que tampouco podemos 

imaginar transformações societárias sem que esta se realize.  

 

Talvez uma possibilidade seja estabelecer um conjunto de estratégias em torno da 
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reflexão crítica sobre os processos que se instauraram na criação do Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe e a possibilidade de erradicação da pesca como consequência da determinação 

legal desse sistema de proteção ambiental. 

Assim, poderá contribuir, do ponto de vista histórico, à educação ambiental e à 

gestão de áreas protegidas, de forma mais específica. Buscando mecanismos de 

solucionar/equacionar o conflito por meio de um conjunto de diretrizes que envolvem o 

processo de educação ambiental pautado numa educação popular. 

 

Existe uma ideologia orgânica com a classe dominante sustentada exatamente pelos 

intelectuais que representam seus interesses, isto é, desta classe. Esse campo de 

pensamento foi inaugurado por Gramsci, de considerar que a ideologia dominante é 

produzida pelos intelectuais orgânicos desta classe por meio da educação, da 

comunicação, da arte, etc. E que na maioria das vezes o mecanismo utilizado no 

sistema é o próprio Estado, pelo que o autor chamou de ―aparelhos ideológicos do 

Estado‖, onde a escola e a comunicação de massa cumprem papel fundante. ―É, 

portanto, na ideologia e pela ideologia que uma classe pode exercer HEGEMONIA 

sobre outras, isto é, pode assegurar a adesão e o consentimento das grandes massas‖ 

(BOTTOMORE, 2001: 186). (PEREIRA, 2011: 94) 
 

Assim, existem algumas dificuldades intrínsecas ao órgão público, visto que muitas 

vezes esses órgãos não se entendem ou se comunicam, ou mesmo, um sentimento de 

impotência, por parte dos funcionários, devido às dificuldades de cumprimento da legislação 

ambiental (QUINTAS, 2006). Existem problemas ambientais que exigem, como no caso do 

PNLP, o envolvimento de diversos órgãos públicos. 

Dentro disso, Quintas explicita sua convicção de que o Poder Público e sociedade civil 

não se opõem e, sim, se complementam e salienta: ―Como sabemos, a complexidade é 

inerente à questão ambiental. Portanto, o caminho é buscar práticas que contribuam para 

processos de gestão ambiental participativos‖ (QUINTAS, 2006:09).  

Para tanto, na busca pela participação efetiva de todos os atores envolvidos, se faz 

necessário o entendimento que esses atores não são homogêneos, sendo uma 

sociodiversidade. O autor utiliza o conceito de sociodiversidade para caracterizar o meio 

social, onde se encontram diversos atores da sociedade civil e do Estado, que tem sua 

existência a partir de diversas motivações. 

Um dos resultados dessa heterogeneidade desse meio social são os conflitos (sociais e 

políticos), que, no caso do PNLP, já foram explicitados e discutidos. Esses conflitos são 

inerentes à existência humana (QUINTAS, 2006), ―assim como, relativamente rara é a plena 
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resolução dos conflitos, isto é, a eliminação das causas, das tensões, dos contrastes que 

originam os conflitos (quase por definição, um conflito social não pode ser 'resolvido')‖ 

(BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 1992 apud QUINTAS, 2006: 26). 

Então, para que seja realizada uma mitigação do conflito deve-se recorrer ao 

estabelecimento de regulamentação de conflitos, isto é, que essas regras sejam acordadas por 

todos os participantes. Esse é um ponto crucial: a concreta aceitação pelos atores sociais 

envolvidos no estabelecimento de regramentos para mitigação desses conflitos ambientais. 

Sendo que: 

Diferente do problema ambiental, o conflito ambiental é aqui entendido como 

―aquelas situações onde há confronto de interesses representados por diferentes 

atores sociais, em torno da utilização e/ou gestão do meio ambiente‖ (Carvalho & 

Scotto, 1995). De saída, o conflito ambiental ocorre porque atores sociais reagem 

em defesa dos seus interesses, pela utilização e/ou gestão dos recursos ambientais. 

(QUINTAS, 2006: 66) 

 

Assim, é nesse contexto que está inserido o conflito no PNLP. Os pescadores 

tradicionais do PNLP estão, muitas vezes, agindo ilegalmente e em desacordo com os 

regramentos da UC. Nota-se, portanto, que à essa população recai, normalmente, o ônus da 

conservação, não participando das tomadas decisões com equidade e qualidade, quando 

participam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de uma educação ambiental transformadora, focada nos sujeitos históricos – 

pescadores tradicionais –, bem como, nos gestores da unidade, construir um processo de 

diálogo e participação para a melhoria de vida dessa população, será um grande avanço.  

Assim, uma saída importante seria pensar a Unidade de Conservação com o manejo 

compartilhado entre o órgão gestor, as diferentes esferas de governo envolvidas e as 

populações tradicionais afetadas, levando em consideração os princípios constitucionais. 

Ou seja, tendo como perspectiva a busca de mecanismos que visem o melhor 

ordenamento e manejo dos recursos para a continuidade da pesca e do parque, há de se pensar 

em questões importantes para uma possibilidade de mudança de paradigma na conservação 

ambiental, aliada à questão do papel da educação ambiental na gestão ambiental pública, 

considerando a pesca tradicional como parte da conservação. 
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LINHAS DE FUGA, LINHAS DO TEMPO VERSUS 

APARELHOS DE CAPTURA: UMA LEITURA DELEUZO-

GUATTARIANA DO CIBERATIVISMO DE CUNHO 

AMBIENTAL 

Claudia Rekowsky Bistrichi
59

 

RESUMO: O tema desta redação refere-se as ciladas que existem na ―galáxia da internet‖, 

mais precisamente, este texto fala sobre o ciberativismo de cunho ambiental, que se manifesta 

na rede social Facebook, frente aos aparatos tecnológicos de vigilância desse site. Neste 

sentido, o objetivo desta redação foi fazer uma leitura deleuzo-guiattariana desses 

contrapontos. Intencionando desta forma mostrar ―os abismos‖ que existem entre as 

comunicações que se sucedem nesses meios. Faço essa contextualização a partir de um 

problema de questão, que no corpo teórico desta redação se delonga em três compreensões, 

portanto: se percebemos a educação ambiental como uma referência de resistência ao 

capitalismo - linhas de fuga –, no ciberespaço, e, se os mecanismos de vigilância da rede 

social Facebook sugerem ser mecanismos de captura, aqui então temos um problema: quando 

as linha de fuga se manifestam nas linhas do tempo do Facebook. 

Palavras-chaves: Linhas de fuga. Linhas do tempo. Aparelhos de captura. 

Introdução 

Linhas de fuga, linhas do tempo. Linhas de fuga é uma expressão retirada de um 

vocabulário Deleuzo-guattariano, traduzindo numa linguagem popular essa expressão refere-

se aos sujeitos e grupos que escapam as normalizações capitalistas, assim, as linhas de fuga 

podem ser compreendidas como: grupos de resistência, movimentos sociais, coletivos 

insurgentes, iniciativas de protestos, contestações, subversões... Já linha do tempo refere-se as 

publicações dos perfis, grupos e páginas da rede social Facebook. Para se entender porque 

aproximo esses dois conceitos aparentemente tão distintos, antes é preciso percorrer um longa 

reflexão: 

Uma reflexão que pretende contribuir para a Educação Ambiental (EA), não formal, 

e, logo por isso que abro os primeiros parágrafos do desenvolvimento deste ensaio explicando 

brevemente como a compreendo. Para explicá-la utilizo como referencial teórico um artigo de 

Philippe Layrargues e Gustavo Lima e um livro de Marcos Reigota. Nessas leituras que faço 

identifico uma EA crítica ao capitalismo, esse um dos motivos que me leva a explicar o que é 

esse sistema econômico. Para explicá-lo, utilizo como referencial teórico duas obras escritas 
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por Gilles Deleuze e Félix Guattari, das quais: O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia e 

Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, volume 5. 

Essas obras que cito, permitem uma abordagem muito vasta sobre o capitalismo, para 

delimitar a conceituação destaco algumas palavras-chaves que explanam sobre o capitalismo, 

das quais: fluxos, codificações, recodificações, descodificações, socius, axiomas. Também a 

partir desta obra destaco dois conceitos chaves: linhas de fuga e aparelhos de capturas, que 

os utilizarei para discorrer sobre os mecanismo de vigilância da rede social Facebook e sobre 

o ciberativismo de cunho ambiental. 

Os aparelhos de captura tem como função conjugar tudo no capitalismo, ocorre que 

esses aparelhos de captura tem seus modos de operação, algo que os autores chamam de 

axiomas. Assim, para os autores axiomas são os modelos de realização de um socius 

capitalista, os mesmos dizem: ―a axiomática imanente, nesse sentido, encontra nos campos 

que atravessa modelos ditos de realização‖ (1997, p. 153).  Daí que me aproprio do termo 

para dizer que o Facebook funciona como um mecanismo de captura, e me dedico a explicar o 

que sustento. E é neste âmbito que problematizo que as linhas de fuga que se manifestam por 

esse meio correm o risco de serem capturadas. Mas entendemos primeiro como a EA se rebela 

nessas redes. 

Compreensão 1: A Educação Ambiental e o ciberativismo de aporte ambiental 

Além do ensino, projetos de pesquisa e extensão em Educação Ambiental serem 

atuantes, como temas transversais, em escolas e nas universidades
60

, eles também são atuantes 

em diversos espaços educativos não formais, como em empresas, jornais, revistas, ONGs, 

parques, na internet e outros. Fato que dá a EA vastas possibilidades de acontecimentos, e, até 

mesmo possibilita vertentes para a compreensão do campo. Por exemplo, Philippe Layrargues 

e Gustavo Lima em um artigo que escrevem ‗As macro-tendências político-pedagógicas da 

Educação Ambiental Brasileira‘ (2014) irão dizer que a EA pode ser compreendida em três 

vertentes: conservadora, aquela que tem um discurso protecionista do meio ambiente, 

pragmática, aquela que se alinha ao desenvolvimento sustentável, e, crítica, aquela de 

tendência revolucionária. 
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Esta redação reflexiva se alinha ao universo da EA crítica, por isso amplio o 

conceito, nas palavras de Lyrarguês e Lima, 2014, p. 33: 

A macro-tendência crítica, por sua vez, aglutina as correntes da Educação 

Ambiental Popular, Emancipatória, Transformadora e no Processo de Gestão 

Ambientalista. Apóia - se com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que 

proporcionam a dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação 

do Capital, buscando o enfrentamento político das desigualdades e da 

injustiça socioambiental. 

Ainda mais, penso a educação ambiental como uma educação que, 

...deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela 

reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional 

e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. 

A educação ambiental como educação política enfatiza antes a questão ―por 

que‖ fazer do que ―como‖ fazer. Considerando que a educação ambiental 

surge e se consolida num momento histórico de grandes mudanças no mundo 

ela tende a questionar as opções políticas atuais e o próprio conceito de 

educação vigente, exigindo-a, por princípio, criativa, inovadora e crítica. 

(REIGOTA, 2006, p. 10). 

Esta EA que aqui se conceitua, hoje, acontece tanto em espaços institucionalizados, 

formais e não formais, por sujeitos que se alinham a essa corrente de pensamento, como 

também em espaços não institucionais, isto é, há ambientes que seus conceitos acontecem na 

prática sem ter um projeto político pedagógico (PPP). Por exemplo, grupos de resistência de 

cunho ambiental – ciberativistas -, momentâneos e constantes, que lutam (discursivamente) 

contra empresas degradadoras do meio ambiente, intencionado protege-lo do progresso 

econômico
61

. 

Manifestantes, escritores, artistas, de senso ambientalista, ciberativistas que 

protestam cotidianamente contra instituições degradadoras da sociedade, do sujeito e do meio 

ambiente. Ações essas que se relacionam com os conteúdos concernentes da educação 

ambiental, exemplos comuns é quando vemos nas redes sociais questões de debates que se 

propõem repensar a relação do ser humano com a natureza, outras questões de debates 

recorrentes são aquelas que denunciam instituições degradadoras do meio ambiente. Enfim é 

possível perceber nesses ações correspondentes com uma EA de cunho crítico, embora sejam 

essas, ações que não contenham um PPP.  

No tópico a seguir apresento uma reflexão crítica sobre o capitalismo, por meio de 

três conceitos deleuzo-guattariano:  axiomática capitalista, linhas de fuga e aparelhos de 
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captura, objetivando problematizar o ciberativismo de cunho ambiental.  

Compreensão 2: Linhas do tempo versos aparelhos de captura 

62
Segundo Deleuze e Guattari em um livro que escrevem, Mil Platôs, volume 5, ―o 

capitalismo se forma com uma axiomática geral dos fluxos descodificados‖ (1997, p. 151), ou 

seja, o surgimento do capitalismo ocorreu porque dois fluxos que escaparam aos códigos 

feudais: o trabalhador livre (a monetarização do trabalho), e o capital-dinheiro (o burguês 

possuidor de dinheiro), e, se sucede por meio da monetarização de todos os fluxos da vida: a 

infância, a mulher, o amor, a dor, a morte... Para os autores todos esses fluxos estão em 

constante descodificações, vejamos um exemplo, o amor, ―Eros na vitrine‖
63

: 

Ora se ―Eros‖ (o código) está na vitrine, cedo ou mais tarde ele vai se desatualizar, 

porque o estoque de ―Eros‖ vai ser vendido, e logo haverá outros ―Eros‖ para substituí-lo, 

esse outro ―Eros‖ já é um fluxo de amor descodificado, e o que mantém essa constância dos 

fluxos descodificados é a axiomática, se não houvesse essa ―axiomática geral dos fluxos 

descodificados‖ o capitalismo chegaria a seu fim, porque o estoque de ―Eros‖ iria acabar e 

não haveria outro para substituí-lo. 

Mil Platôs compõem uma coleção de 5 volumes, a qual é uma continuidade do livro 

O Anti-Édipo, uma obra que os autores publicaram em 1972, neste livro os autores explicam 

que a propriedade privada, a riqueza, as mercadorias, as classes, são a ―falência dos códigos, o 

aparecimento dos fluxos agora descodificados que correm sobre o socius e o atravessam dum 

lado ao outro‖ (2004, p. 226). Desse modo o ―Estado já não se pode contentar em 

sobrecodificar os elementos territoriais já codificados, tem de inventar códigos específicos 

para fluxos cada vez mais desterritorializados‖ (2004, p. 226). 

No capitalismo, a referência (o que agrega significado) dos códigos, deixa de ser os 

seus próprios elementos para ser o capital, a partir daí tudo que se deseja refere-se ao capital, 

e não mais a natureza do código. Acompanhemos o raciocínio dos autores, 

...os signos de potência deixam assim de ser o que eram do ponto de vista de 

um código: tornam-se coeficientes directamente económicos, em vez de 

duplicarem os signos económicos do desejo e de exprimirem os factores não 

económicos determinados a serem dominantes. (2004, p. 260) 
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63

 Uma forma metafórica de se referir a comercialização do amor. 



 

162 
 

A vida no capitalismo se torna privatizada, a tudo que se deseja o capital está 

encarnado. Porém, nem todos os fluxos descodificados são capitalizados, em meio a essa 

axiomática geral, há as linhas de fuga. O socius capitalista (adenda: ―o socius é uma instância 

de inscrição: o que interessa não é trocar mas marcar os corpos‖ (2004, p. 191)) tenta 

axiomatizar tudo, colocar tudo (este tudo refere-se aos fluxos) sobre as suas normas, isto é 

colocar tudo sobre o ponto de vista do capital (é como se dizer: capitalização da vida, do 

espaço, da infância, da morte, do amor, das revoluções, ou seja, todos os fluxos). 

Só que nem todos os fluxos que se descodificam estão sobre uma referência 

monetária, há as linhas de fuga aquilo (os fluxos) que se escapam a essa axiomática
64

. Como 

o socius quer transformar tudo à imagem do capitalismo (adenda: ―o capitalismo preenche o 

seu campo com imagens: até a miséria, o desespero, a revolta...‖ (2004, p. 275)), ele vai 

buscar recodificar essas linhas de fuga, através de uma axiomátização – modos de realização 

– esses modos de realização tem por função abolirem (retirando axiomas) ou capturarem 

(adicionando axiomas) essas linhas de fuga. Acompanhemos a esse respeito o raciocínio dos 

autores, 

Estas sociedades nascidas da descodificação e da desterritorialização, sobre 

as ruínas da máquina despótica (...) Recodificam com toda a força, com 

ditadura mundial, ditaduras locais e policial toda poderosa, enquanto 

descodificam ou deixam descodificar quantidades fluentes dos seus capitais 

e das suas populações. (2004, p. 271). 

Para o capitalismo tudo tem que ser mercadoria ou capital social, até mesmo aquilo 

que é contra ele. ―A axiomática capitalista é muito flexível, consegue sempre alargar os seus 

limites para acrescentar mais um axioma a um sistema saturado. (...) Até se há-de encontrar 

um axioma para a linguagem dos golfinhos.‖ (DELEUZE, GUATTARI, 2004, p. 248). 

É nesta dinâmica que, reorganizando os mercados, o capitalismo não parou 

de ajustar ou criar axiomas para a classe trabalhadora, axiomas para os 

idosos, axiomas para os negros, axiomas para as mulheres, axiomas para 

jovens, axiomas para os LGBTs e assim por diante. (GUERON, 2017, p. 

275). 

Quando capturadas as linhas de fuga (movimentos sociais, ambientais, artísticos, 

iniciativas de protestos, tendências revolucionarias, ciberativistas e etc.), elas mantem uma 

imagem de resistência ao capitalismo, embora sobre controle, assim passamos a ver algo que 
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discursa e parece ser contra o capitalismo, mas que em seu cerne não é
65

. Muitos discursos 

que se dizem críticos sociais, em suas práxis não são, não são por que foram capturados por 

um sistema de axiomas, que tem como função conjugar as ações, feitos e práxis, desses 

grupos no fluxo do capital-dinheiro.  

Compreensão 3: Linhas do tempo versos aparelhos de captura 

A partir daqui passo a fazer uma apropriação do conceito Deleuzo-Guattariano de 

aparelhos de captura. A esse modo, entendo a internet, mais precisamente os mecanismos de 

vigilância dos sites hegemônicos (destaco um: o Facebook) como mecanismos de captura. 

Adorno junto com Horkheimer irá escrever uma obra que se chama ‗Industria cultural e 

sociedade‘, nesse livro os autores consideram o cinema e a televisão como instrumentos de 

manipulação social, ou seja esses meios comunicativos, produzem certos comportamentos 

sociais adequados à uma sociedade baseada numa economia monetária. Daí emerge as 

oligarquias midiáticas (Globo, Band, Record, SBT e outras) que talvez Marx chamaria de 

mecanismos de alienação social, e que Deleuze e Guattari chamam mecanismos de controle 

social. Portanto, televisão e cinema são mecanismos de controle social, bem, ocorre que o 

mesmo acontece com a internet, no ciberespaço há os sites hegemônicos (Facebook, Google, 

Youtube, G-mail, Blogger e outros) que da mesma forma funcionam como mecanismos de 

controle social. No contexto dessa problemática Arthur Bezerra (2015) irá falar que: 

Se Marx esclarece que a circulação de informações que reforçam a ideologia 

dominante é determinada pelos proprietários dos meios de produção, é 

possível, analogamente, afirmar que a atual disseminação da informação se 

encontra nas mãos daqueles que detêm a propriedade das plataformas 

digitais, nas quais a informação é disponibilizada. 

Os sites mais habitados, ―os sistemas de informação e comunicação da cibercultura 

se tornam tecnologias de vigilância potenciais‖ (BRUNO, 2008, p. 170), e isso acontece 

através de algoritmos complexos (programações) de vigilância.  Isto é, tudo que os usuários 

fazem nestes sites, geram dados que são agrupados em perfis (românticos, ambientalistas, 

políticos, artísticos e infidos), existe uma espécie de mapeamento para cada grupo. O objetivo 

é manter esses perfis em constante consumo, seja de bens materiais (endividamento), seja de 

capital social. A consequência disso é que ―o ato de inspecionar indivíduos e a produção de 
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classificações e conhecimentos permitem governar as suas condutas.‖ (BRUNO, 2008, p. 

170). 

Por meio de tal mecanismo de vigilância é possível identificar os gostos destes 

grupos, o resultado disso é uma série de produções semióticas que os cativaram ao consumo 

constante, ou seja, que os mantem em um nicho de mercado, ou, em um dado capital social. 

Isso é o que, me apropriando do conceito, chamo de adição de axiomas, porém na mesma rede 

é possível se retirar axiomas, através da censura. Retornemos agora a Deleuze e Guattari, 

vejamos que curioso o que os autores falam, lá em 1980, primeira edição francesa de Mil 

Platôs: ―Se as máquinas motrizes constituíram a segunda idade da máquina técnica, as 

máquinas da cibernética e da informática formam uma terceira idade que recompõem um 

regime de servidão‖ voluntária ―generalizada‖
66

, neste fragmento os autores referem-se as 

produções sociais do ―desejo de ser escravo‖, ou o pior o ―desejo de ser fascista‖.  

Parece algo confuso, como alguém vai querer ter vontade de ser escravo? para 

explicar isso os autores dizem que o Estado Arcaico (o imperial), baseou-se na servidão 

maquínica (o escravo, o prisioneiro, o servo), já o Estado Moderno (o imperialismo), baseia-

se em uma sujeição social (a servidão voluntária), então Deleuze e Guattari buscam 

responder, porque aqui os escravos se voluntariam, então dizem:  

Dir-se-a mesmo que um pouco de subjetivação nos distancia da servidão 

maquínica, mas que muito nos reconduz a ela. Sublinhou-se recentemente a 

que ponto o exercício do poder moderno não se redizia à alternativa clássica 

―repressão ou ideologia‖, mas implicava processos de normalização, de 

modulação, de modelização, de informação, que se apoiam na linguagem, na 

percepção, no desejo, no movimento, etc., que passam por micro-

agenciamentos. (1997, p. 158).    

Mesmo que a resposta seja muito mais complexa, no decorrer da obra, em síntese a 

sujeição social é um correlato da subjetivação provocada pela produção de axiomas, operação 

própria dos agenciamentos de poder, por mais diversos que esses sejam. Sendo aqui, os 

mecanismos de vigilância dos sites hegemônicos, mais precisamente o Facebook, um 

mecanismo de captura, que por meio da adição de axiomas produz e reproduz uma 

subjetivação social que faz a captura das linhas de fuga, nas linhas do tempo.  

Desta forma, sejam quais forem as semióticas que operam quando o 

capitalismo estrutura as suas linguagens — sejam mais, ou menos, 

logocêntricas, por exemplo — estas constituem a própria produção de 

axiomas, operação típica dos agenciamentos de poder, isto é, as ações 
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semióticas do capital onde ele produz seus enunciados e palavras de ordem, 

determinando um novo limite na relação trabalho-capital, ou um novo limite 

na relação produção desejante-capital: produção de subjetividade-capital. 

(GUERÓN, 2017, p. 281). 

Mas entendemos o seu modo de realização: É por meio de mecanismos de vigilância 

que a administração do Facebook classifica grupos em perfis, isto é em estilos, afim de serem 

destinados à certos nichos comerciais (cinema, pacotes turísticos, tecnologia, alimentos, 

cosméticos, roupas, entretenimento...), e, quando o estilo é ambientalistas, o destino é o 

consumo verde. Porém este axioma só funciona através de grandes números, ―ao cubo da 

máxima potência‖, por isso o Facebook estimula o espetáculo, as visualidades numerosas, a 

homogeneização das singularidades e dos valores morais e estéticos, afinal, que mais valia 

gera uma minoria. Ampliamos a reflexão: 

A grande novidade, hoje, emerge com a mina de dados, porque ela extrai dos 

fluxos de informação móveis os bancos de dados dinâmicos e auto-

reguláveis. A mina de dados é completamente opaca, completamente 

invisível para o sujeito. Ela se faz com agentes de rede que trabalham sem 

cessar o fluxo de dados, procurando através da conecção de dados, formar 

instantaneamente grupos em uma multidão qualquer, tornando essa multidão 

interativa. Não é mais a história o que interessa para operar a sociedade. 

Muito mais importante é o quanto se pode adivinhar a partir dos padrões 

gerados pelas minas de dados nos fluxos de informação.  (...) Essas 

tecnologias performativas e preditivas funcionam instrumentalizando e 

controlando as escolhas individuais. (ANTOUN, 2008, p. 24). 

Quando um usuário da internet faz a sua inscrição no Google, no Facebook, no 

Youtube (sites hegemônicos e de vigilância), no ato da inscrição ele é comunicado ―que seus 

passos‖ serão observados, mas como estes mecanismos de vigia funcionam não lhe é dito, 

também não lhe é dito para quem é vendido o mapeamento de seu transito (empresa? estado? 

bancos? outros?). A única coisa que sabemos portanto, com evidência é que esses sites tem 

mecanismos de vigia (FAVA, 2015). Agora, quais são os grupos mais vigiados ou menos 

vigiados, e, para que fins especificamente é usada essa ―mina de dados‖ não há como saber, 

essas informações não são reveladas por essas empresas. A menos que sejamos hackers, ao 

estilo de Edward Snowden
67

! 

O que acontece aqui é uma vigia sofisticada, não existe alguém que fica te 

espionando, a vigia tradicional, o que existe é uma coleta de dados, tudo é coletado e 
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sistematizado, a fim de produzir e reproduzir capital social, semióticas, subjetividades, bens 

de consumo... Esses mecanismos de vigilância não tem como função execrar os seus usuários, 

mas sim, captura-los e acomodá-los no corpo pleno do capitalismo. Em suma, por meio desta 

leitura é possível ter como entendimento que os mecanismos de vigilância (o que chamo de 

mecanismos de captura) - os quais funcionam por meio de adição ou retirada de axiomas -, 

tem por objetivo englobar as resistências, e incluo aqui o ciberativismo de cunho ambiental, 

no corpo pleno do capitalismo. 

Para finalizar, a suposição é que, quando o ciberativismo de cunho ambiental, ou até 

mesmo quando educadores ambientais, se manifestam no Facebook, ato que, por um lado, 

emancipa as comunicações em prol da superação do capitalismo por um outro modelo 

societário, por outro, os mesmos expõem seus dados para estudos de marketing que se 

decorrerá em produções semióticas, que contém uma única finalidade, nos apreender nos 

valores estéticos e morais do capitalismo. Esse processo todo foi o que chamei, nesta redação, 

de mecanismos de captura, pois é para isso que busco nos atentar: são linhas de fuga, 

oscilantes, nas linhas do tempo, observadas constantemente pelos mecanismos de captura.  

Conclusões 

No percorrer desta redação, apoiada então em um vocabulário Deleuzo-Guattariano, 

concebi o ciberativismo de cunho ambiental, como linhas de fuga, nas linhas do tempo, da 

rede social Facebook.  Problematizei o caso quando comecei a falar sobre os mecanismos de 

captura, pois não enxergo menos uma ferramenta – o Facebook – assegurada por grandes 

proprietários, não ser uma ferramenta aliada ao controle social. E para isso chamo atenção: 

nessa ferreamente há mecanismos de vigilância, há estratégias de aglomeramento e estratégias 

de marketing (ANTOUN, 2008, BEZERRA, 2015, BRUNO, 2008, COSTA, 2008, FAVA, 

2015, PRIMO, 2008). Fatos que me conduzem a compreender essa ferramenta como um 

mecanismo de adição e / ou retirada de axiomas. Daí que na medida que fogem-se as linhas 

de fuga, não a fuga tradicional – o significado de Aurélio -, mas o que se escapa as 

axiomatizações do socius capitalista, as mesmas, tendem, a se lançar à morte. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um projeto de pesquisa do Doutorado em Educação Ambiental- 

PPGEA/FURG que busca analisar se as políticas de Ações Afirmativas da FURG podem configurar-se 

como uma proposta pedagógica e se contribuem para a formação de cidadãos críticos, capazes de 

contribuir para a transformação da crise socioambiental atualmente. Embora no cenário nacional esteja 

latente a temática, com diversos projetos e ações sendo desenvolvidas, muitas pessoas ainda não 

entendem ou não compreendem o que são Ações Afirmativas, o que leva, por vezes, ao preconceito. 

Esse estudo busca ainda favorecer a construção de uma perspectiva crítica das Ações Afirmativas 

sobre a crise socioambiental vigente, bem como relacionar com as contribuições de Paulo Freire que 

defende que a educação deve permitir que os oprimidos possam recuperar o seu senso de humanidade 

e, por sua vez, superar a sua condição, mas para tanto o indivíduo oprimido deve desempenhar um 

papel na sua emancipação. 

PALAVRAS-CHAVE: Ações Afirmativas. Educação Ambiental Crítica. Emancipação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2013 ingressei no serviço público federal, na Universidade Federal do Rio Grande- 

FURG, como Técnica Administrativa em Educação, no cargo de Pedagoga, lotada na Pró -Reitoria de 

Assuntos Estudantis - PRAE. Essa unidade administrativa se constitui com o objetivo principal de 

promover o desenvolvimento de condições equitativas de acesso e permanência qualificada dos 

estudantes nos cursos de graduação visando o aprimoramento da formação técnica, pedagógica, 

humanística e cidadã.  

Parafraseando Paulo Freire, a educação nesse espaço é um ato político. Nesse sentido, pode-se 

destacar alguns elementos que perpassam a concepção humanista de educação, como a valorização da 

cultura do outro, a necessidade de ouvir o que o outro conhece, a conscientização, a democracia e o 

diálogo. 

 No final do mesmo ano, fui convidada a assumir a função de Coordenadora de Ações 

Afirmativas - CAAF, a qual trabalha diretamente com as políticas e programas de Ações Afirmativas 

junto às pessoas com deficiências, necessidades específicas, estudantes indígenas e quilombolas, 

oriundos de escola pública, comunidade LGBT, bem como outras comunidades tradicionais e/ou 
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constituídas a partir de movimentos sociais, inseridas na Universidade. A partir deste convite, fui 

buscar em leituras o entendimento teórico acerca do que são Ações Afirmativas e ao me envolver 

nessas leituras e estudos, fui percebendo que a minha história de vida sempre esteve permeada, de 

alguma forma, por questões que, atualmente, são entendidas como políticas de Ações Afirmativas. 

 Sou filha de operário, oriunda de bairro periférico do município do Rio Grande, egressa de 

escola pública e sempre dependi do auxílio de outras pessoas para seguir meus estudos, seja com a 

compra de passagens para o deslocamento com transporte público ou com a aquisição de livros, isto é, 

posturas voluntárias que contribuíram para melhorar a minha condição, o que hoje denominamos de 

―Ações Afirmativas‖. Segundo Freire (2000) é preciso sensibilização para as identidades que nos 

sujeitam, mediante discursos e práticas, para que estas não sejam responsáveis pela discriminação 

social. 

 Embora no cenário nacional esteja latente a temática, com projetos e ações sendo 

desenvolvidas, muitas pessoas ainda não entendem ou não compreendem o que são Ações Afirmativas, 

o que leva, por vezes, ao preconceito por estas políticas. Logo, compreendo por Ações Afirmativas 

políticas praticadas com o objetivo de minimizar as desigualdades, em sua maioria, históricas, 

oportunizando equidade de oportunidades às pessoas e/ou grupos, bem como de reparar privações 

provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos sociais, raciais, étnicos, 

religiosos, de gênero entre outros (FONSECA, 2009). 

 De acordo com Zoninsein e Feres Júnior (2006), Ação Afirmativa é um tema interessante e 

desafiador para o pensamento acadêmico, pois desconstrói discursos e práticas e constitui-se num 

novo processo de pensar nos indivíduos em geral e na coletividade em especial. As Ações Afirmativas, 

na minha compreensão, emergem de uma condição que precede e vai além das políticas atuais, e que 

se dizem transitórias, porque está intrinsecamente relacionada à proposta da Política Nacional de 

Educação Ambiental (1999), uma vez que suas ações se destinam a assegurar, mediante a educação, a 

integração das múltiplas dimensões da sustentabilidade como: ambiental, social, ética, cultural, 

econômica, espacial e política. 

 Assim, foi através de vivências e experiências passadas na minha história de vida, na 

graduação em Pedagogia, no Mestrado em Educação Ambiental e no trabalho como Pedagoga e 

Coordenadora de Ações Afirmativas da FURG que penso que por existir uma incipiente produção de 

pesquisas que exploram as Ações Afirmativas, no que tange a sua dimensão, aprofundamento teórico e 

contribuições para a área da Educação Ambiental, é que penso ser relevante o desenvolvimento desse 

trabalho. 

Defendo as Ações Afirmativas enquanto proposta pedagógica, pois compreendo que 

independente de uma política pública a Universidade possui sempre um projeto político de sociedade, 

constituindo-se num processo de articulação de intenções, conforme Veiga (2000, p. 186 e 187) ―O 
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projeto é uma totalidade articulada decorrente da reflexão e do posicionamento a respeito da 

sociedade, da educação e do homem. É uma proposta de ação político educacional‖. Isto é, as 

instituições em geral não podem se eximir dessa construção, pois devem adaptar-se aos novos tempos 

assumindo por meio de suas atividades as mudanças em direção de um desenvolvimento humano e 

solidário (ZAINKO, 2000). 

Ao mesmo tempo, defendo as Ações Afirmativas enquanto perspectiva crítica da Educação 

Ambiental, uma vez que contribui para o fundamento da reinvenção de novos modos de estar com os 

outros, consigo mesmo e com o planeta (REIGOTA, 2006). Mediante as Ações Afirmativas é possível 

a reinvenção de sentidos das práticas educativas e das relações interpessoais, pois estimulam o 

desenvolvimento de ações transformadoras, contribuindo assim como alternativa na superação da crise 

socioambiental que vivenciamos e que é o foco da Educação Ambiental como área do conhecimento, 

de forma mais específica. 

De acordo com Trein (2008), em sua obra ―Salto para o futuro‖, a Educação Ambiental 

incentiva à participação social na forma de ação política e ao apoiar-se no diálogo, acaba ocasionando 

o enfrentamento dos projetos de sociedade que estão permanentemente em disputa, isto é, a mesma 

questão que alguns discursos sobre Ações Afirmativas carregam. 

Assim, defendo que haja uma compreensão pelo sentido da condição humana, a fim de 

entender a importância das Ações Afirmativas, que só acontecerá mediante uma Educação 

Ambiental crítica. Da mesma forma, por meio de uma prática mediatizada pelo diálogo e pela 

valorização da cultura do sujeito, Paulo Freire vê na educação uma forma política de 

transformar a sociedade, para que esta se torne mais justa e igualitária. 

 

METODOLOGIA 

 

Pensando em estabelecer princípios para este projeto de pesquisa o primeiro 

questionamento que me deparo é ―Por que no contexto das Ações Afirmativas da FURG 

existe preconceito, percebido nos discursos e nas práticas pedagógicas e administrativas, uma 

vez que essa proposta corrobora para a (re)construção de valores sociais, conserva o meio 

ambiente e transforma a realidade local e global?‖. A hipótese que logo vem à tona para este 

questionamento é que a partir de minhas vivências e aprendizagens na FURG, 

especificamente enquanto Coordenadora de Ações Afirmativas na PRAE e Mestre em 

Educação Ambiental, e atenta às questões polêmicas e discursos que cercam o meu fazer 

pedagógico, penso que as Ações Afirmativas, podem se consolidar como proposta pedagógica 
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da Universidade, pois vai ao encontro dos Fundamentos da Educação Ambiental e contribuí 

para a formação de cidadãos críticos e capazes de transformar a crise sócio ecológica vigente.  

Também, pode ser entendida como uma perspectiva crítica da Educação Ambiental, 

uma vez que tem suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios do pensamento crítico 

aplicado à educação. Nesse contexto, a pedagogia de Paulo Freire traz elementos essenciais 

para pensarmos nesse processo educativo, principalmente com relação à valorização da 

diversidade cultural, do respeito ao outro e tudo isso se dá por meio do diálogo, da 

conscientização e da politização dos educandos, no sentido de identificá-los como sujeitos 

históricos e críticos da sociedade. 

O objetivo geral que pretendo alcançar é ―Mediante essa premissa, pretendo analisar 

se as Ações Afirmativas se configuram como uma proposta pedagógica na Universidade e se 

contribuem para a formação de cidadãos críticos, capazes de contribuir para a transformação 

da crise sócio ecológica atual‖. Enquanto os específicos são: pesquisar, através de amostra, os 

conceitos de Ações Afirmativas para os estudantes que desde 2009 ingressaram na FURG e 

que já concluíram sua graduação (egressos), por meio destas políticas; ampliar o conceito de 

Ações Afirmativas, mediante os dados da pesquisa que será realizada, tendo como base os 

Fundamentos da Educação Ambiental; categorizar o que evidencia as Ações Afirmativas 

como catarse da perspectiva crítica da Educação Ambiental. 

É uma pesquisa que acredita nas Ações Afirmativas, enquanto perspectiva emancipatória, que 

vai ao encontro dos fundamentos da Educação Ambiental, isto é, uma ação educativa que se 

desenvolve através de uma prática, nos quais valores e atitudes promovem um comportamento rumo a 

mudanças perante a realidade. 

Paulo Freire compreende o conceito de educar como humanizar-se, pois, o homem é um ser de 

práxis. Assim, ele enxerga os sujeitos como socioculturais e nessa perspectiva, a aprendizagem não 

pode estar desvinculada de suas experiências culturais, havendo o reconhecimento e a valorização da 

diversidade. 

Nesse sentido, desde 2009 a Universidade, observando os movimentos nacionais que estavam 

ocorrendo e com base no projeto de gestão defendido na época iniciou o processo de implementação 

do Programa de Ação Inclusiva- PROAI (Resolução Nº 19/2009), que visava oportunizar novas 

formas de ingressos nos cursos de graduação. Essa proposta surge como alternativa de políticas 

afirmativas na FURG, com o intuito de promover a equidade, a diversidade cultural e as inclusões 

sociais, e que refletisse sobre a autonomia universitária, a fim de atentar para as questões sociais. 
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Esse comprometimento com as questões sociais identifica que a Universidade é um espaço de 

transformação da realidade social e também de garantia e fortalecimento das políticas públicas no que 

concerne, em especial, as Ações Afirmativas. Por isso, considera-se o ano de 2009 um dos marcos na 

história da FURG, com relação ao início das Ações Afirmativas. Segundo Loureiro (2004), a Educação 

Ambiental transformadora é uma educação enquanto práxis social e as Ações Afirmativas, no meu 

entender, é uma proposta pedagógica que contribui para afirmar este processo de construção de uma 

nova sociedade. Com relação a proposta pedagógica, compartilho da ideia de Kramer (1997, p.15) que 

―toda proposta pedagógica é expressão de um projeto político e cultural‖, e no caso dessa pesquisa, 

ultrapassa o enfoque puramente educacional. É a partir dessa premissa que considero necessário 

adentrar no enfoque ambiental, pois a ―Educação Ambiental‖ anuncia o contexto da prática educativa, 

que por sua vez motiva e qualifica suas ações:  

 

Entendemos que falar em Educação Ambiental transformadora é afirmar a 

educação enquanto práxis social que contribui para o processo de construção 

de uma sociedade pautada por novos patamares civilizacionais e societários 

distintos dos atuais, na qual a sustentabilidade da vida, a atuação política 

consciente e a construção de uma ética que se afirme como ecológica sejam 

seu cerne. (LOUREIRO apud LOUREIRO, 2004, p. 90) 

  

 Nessa perspectiva, a Educação Ambiental transformadora, assume uma atitude dialógica 

diante dos fenômenos que a cercam, pois são ao mesmo tempo antagônicos e complementares, 

caracterizando-se como complexa, uma vez que comporta diversas dimensões e traços. Segundo 

Almeida (2004, p.26) o complexo ―...É tecido de elementos heterogêneos inseparavelmente associados 

que apresentam a relação paradoxal entre o uno e o múltiplo ‖.     

Sem perder o foco dessa complexidade, a FURG comprometida com um diálogo renovado por 

ideias plurais, considerando os contextos local, regional, nacional e global, já apontados no Projeto 

Pedagógico Institucional de 2015 a 2018 e em seu Projeto Político Pedagógico anterior, em 2013 

realizou a avaliação do PROAI, visando sua qualificação e a partir da criação da Lei Nº 12.711/ 2012, 

que trata da Reserva de Vagas a Estudantes Egressos de Escolas da Rede Pública nas Universidades 

Federais e Institutos Federais. Logo, o PROAI foi reestruturado como Programa de Ações 

Afirmativas- PROAAf (Resolução Nº 20/2013), e apresentou adequações como o aumento para dez 

vagas para o ingresso de estudantes indígenas; dez vagas para o ingresso de estudantes quilombolas 

por processo seletivo específico, e a reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência na 

Universidade. 

Embora seja pouco tempo do desenvolvimento destas políticas de Ações Afirmativas na 

FURG, compreendo que o trabalho realizado está sendo construído de maneira participativa e 

constante, contribuindo na construção de uma Universidade pública plural, democrática e 
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representativa das camadas sociais de seu país. Nesse viés, buscando sempre por base, o dever 

constitucional do Estado de reparação de danos históricos, a fim de construir uma nação igualitária, e 

também melhorando as condições de acesso e permanência para esses estudantes. 

Logo, a FURG busca mediante inúmeras ações, proporcionar condições para a construção de 

um ambiente de crescimento e desenvolvimento humano para os estudantes, a fim de consolidar o 

compromisso da Universidade com as políticas de Ações Afirmativas. Isso vai ao encontro do que 

defende Fonseca que quando afirma que é importante sempre questionar o papel social da 

universidade. Segundo o referido autor: 

As universidades têm um papel e uma função social e política a cumprir no 

desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, econômico, institucional e 

político do Estado, na medida em que estruturam também as bases de nossa 

soberania nacional: criação, renovação e difusão de conhecimento. 

(FONSECA, 2009, p. 99). 

 

Para promover essas ações a FURG acredita em um processo participativo de todos os 

segmentos, respeitando a autonomia dos sujeitos envolvidos. Entendo que o referido processo está 

fundamentado nas contribuições de Paulo Freire sobre diretividade, diálogo e humanização com os 

sujeitos envolvidos, isto é, ações que se fundamentam nos princípios da educação emancipadora e 

crítica: 

 

Por isto o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias 

de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca da, ideias a 

serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 45). 

 

Tais ações valorizam o saber adquirido na experiência social e cultural que direcionam para 

novas aprendizagens, e consequentemente, reforçam a necessidade de promoção de políticas 

institucionais que promovam a permanência, a formação acadêmica dos seus estudantes e a 

transformação da comunidade em geral. Logo, o diálogo, que é base na educação, apresenta-se numa 

perspectiva transformadora e popular de Educação Ambiental, porque só nos educamos/aprendemos 

dialogando em um conjunto de relações, pelas quais definimo-nos como seres sociais e planetários. 

Freire já justificava a visão de educação como um processo dialógico pelo qual nos educamos 

mutuamente mediados pelo mundo (Loureiro, 2004). 

Segundo Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é importante defendermos uma 

pedagogia que promova a emancipação dos sujeitos, seja por intermédio de lutas ou pela sua própria 

libertação. Contudo, isso só terá significado e sentido se os próprios oprimidos se empenharem na 
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reconstrução de sua humanidade, buscando ―[...] a grande tarefa humanística e histórica dos 

oprimidos–libertar-se a si e aos opressores‖ (FREIRE, 1987, p.30). 

Nesse viés, a possibilidade de pensarmos em uma nova sociedade deve considerar que somos 

seres com culturas, linguagens, racionalidades e éticas (LOUREIRO, 2004), inclusive natureza e por 

inúmeras razões, entre elas a biológica, transformamos a mesma e isso se torna parte de um processo 

histórico-cultural. E a dialética aparece com um método que possibilita o diálogo crítico com outras 

abordagens do campo ambiental que se utiliza de alguns pressupostos comuns na formulação de suas 

visões de mundo (LOUREIRO, 2004). 

A Educação Ambiental crítica, por sua vez, nasce da educação popular de Paulo Freire e da 

pedagogia crítica, no qual sua base teórica é o marxismo. Essa perspectiva crítica também traz 

discussões da ecologia política, que insere a dimensão social das questões ambientais, passando essas 

a serem trabalhadas como questões socioambientais (GUIMARÃES, 2004). 

 Nesta lógica, as Ações Afirmativas surgem para promover a inclusão dos grupos 

historicamente marginalizados, afirmando suas identidades perante a sociedade em geral e 

originando assim a diversidade e a pluralidade, principalmente no ensino superior, que até 

pouco tempo era visto como elitista. Reforça-se assim a importância de entender e viver a 

Universidade como espaço de reivindicações, de luta, entendendo que a mesma tem um papel 

social com o potencial de transformar a história da sociedade e a trajetória das Ações 

Afirmativas, mediante a perspectiva crítica da Educação Ambiental. 

Relacionando os processos descritos, compreendo que as Ações Afirmativas atravessam os 

Fundamentos da Educação Ambiental Crítica e Transformadora, pois se apresentam como um 

conteúdo emancipatório, a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de transformação 

social, em que as atividades humanas relacionadas ao fazer educativo provoca metamorfoses 

individuais e coletivas, locais e globais, bem como econômicas e culturais (LOUREIRO, 2004). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de interpretar o fenômeno que observo e vivencio, bem como de atingir os 

objetivos geral e específicos, classifico essa pesquisa como qualitativa. Conforme Minayo, o método 

qualitativo pode ser definido como um universo de significados e busca questões específicas que não 

podem ser mensuradas: 
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[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. Embora já tenham sido usadas para estudos de 

aglomerados de grandes dimensões (IBGE, 1976; Parga Nina et.al 1985), as 

abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e 

segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos 

atores, de relações e para análises de discursos e de documentos. (MINAYO, 

2010, p. 57) 

 

Nesse sentido, proponho realizar uma amostra de entrevistas com estudantes que ingressaram 

na Universidade por meio de políticas de Ações Afirmativas e que concluirão a graduação até o final 

do ano de 2016. As entrevistas serão semiestruturadas, guiadas mediante um roteiro de questões, mas 

permitirão uma organização flexível e a ampliação dos questionamentos à medida que as informações 

vão sendo fornecidas pelos entrevistados (FUJISAWA, 2000). Nesse movimento, analisarei se as 

Ações Afirmativas se configuram como uma proposta pedagógica na Universidade e se contribuem 

para a formação de cidadãos críticos, capazes de transformar a crise sócio ecológica atual. 

Para tanto, fiz uma pesquisa no Sistema de Informações Acadêmicas da FURG, a fim de obter 

uma noção do número de entrevistas que serão realizadas, no qual foi possível constatar que somente a 

partir do ano de 2012 houve formandos, mediante as políticas supracitadas adotadas pela FURG desde 

2009. Isso não significa, que antes das políticas de Ações Afirmativas adotadas pela FURG não 

tivessem estudantes ingressantes e formandos, egressos de escola pública, oriundos de bairros 

periféricos ou com deficiência, por exemplo. Estes estudantes, provavelmente, dependeram de 

posturas voluntárias de outras pessoas para concluírem seus estudos, o que não fica cadastrado no 

sistema da Universidade. 

Nesse levantamento foi possível observar que desde 2012, o sistema cadastrou 332 estudantes 

formados oriundos de escola pública e 64 estudantes formados que além de egressos de escola pública, 

são autodeclarados pretos, pardos e/ou indígenas, isto é, em torno de 10% dos estudantes formados 

neste período foram atendidos pelas políticas de Ações Afirmativas que a FURG adotou.  

Quanto à análise de dados, pretendo utilizar-me da ―Análise de conteúdo‖ (FRANCO, 

2007). Esta análise parte da ―mensagem‖, podendo ser verbal, escrita, gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou absolutamente provocada, expressando consequentemente um 

significado e um sentido. Sobre isso, Franco esclarece que: 

  
Neste sentido, a Análise de Conteúdo, assenta-se nos pressupostos de uma 

concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, aqui entendida 

como uma construção real de toda a sociedade e como expressão da 

existência humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e 



 

177 
 

desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se 

estabelece entre linguagem, pensamento e ação (FRANCO, 2007, p.12). 

 

É importante salientar que existe ainda uma possibilidade de analisar o conteúdo ―oculto‖ das 

mensagens, encaminhando uma análise para além do que pode ser identificado e relacionado 

teoricamente. Franco resume que: 

 

[...] o que está escrito, falado, mapeado, figuramente desenhado, e/ou 

simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a 

identificação do conteúdo, seja ele explícito e /ou latente. A análise e a 

interpretação dos conteúdos são passos (ou processos) a serem seguidos. E, 

para o efeito caminhar neste processo, a contextualização deve ser 

considerada como um dos principais requisitos, e mesmo como o pano de 

fundo para garantir a relevância dos sentidos atribuídos às mensagens. 

(FRANCO, 2007, p. 16) 

 

Assim, mediante este projeto de pesquisa, espero contribuir teoricamente com a 

fundamentação de uma proposta pedagógica na FURG, no caso as Ações Afirmativas, para além do 

contexto político brasileiro atual. 

Concluída a tese espera-se que a mesma ofereça embasamento, no sentido de 

potencializar as discussões acerca das políticas de Ações Afirmativas na FURG, mesmo que 

nacionalmente essas políticas se dissolvam mais adiante. Defendo ainda que essa proposta de 

manter tais políticas é a catarse da Educação Ambiental Crítica, uma vez que desvela as 

relações de dominação que permeiam a sociedade atual.  
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RESUMO: Este estudo apresenta o Estado da Arte referente à temática da ambientalização 

das Instituições de Ensino (IE), especificamente no que tange às edificações. Foram acessados 

teses, dissertações e artigos disponibilizados no Banco de Teses e Dissertação e no Portal de 

Periódicos da Capes, tendo como recorte temporal o espaço de tempo compreendido entre os 

anos 2013 e 2016. Para esta busca foram utilizadas as seguintes palavras: ambientalização e 

geodésica. Foram selecionados os estudos que, em seus resumos, sinalizavam investigações 

no contexto da educação formal, seja nas Instituições de Ensino Superior, seja na Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica. Resultados da pesquisa apontam para o fato de que a 

ambientalização vem se dando, prioritariamente, na perspectiva da inserção da dimensão 

ambiental nos currículos dos cursos das Instituições de Ensino Superior, sendo incipientes os 

estudos acerca das suas outras dimensões, seja no que concerne às edificações e à gestão, bem 

como sobre a extensão desta temática às escolas da Educação Básica, Técnica e Tecnológica. 

No sentido de apontar caminhos e possibilidades para ambientalizar os espaços físicos das IE, 

a Cúpula Geodésica localizada no IFSul/CaVG é sinalizada, neste estudo, como importante 

referência na ambientalização das IE. 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização. Geodésica. Estado da Arte. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este estudo tem como objetivo apresentar o Estado da Arte referente ao movimento de 

ambientalização das Instituições de Ensino (IE), no que diz respeito às edificações, ou seja, à 

constituição e implementação de espaços físicos disponíveis para práticas educativas, tendo 

como referência de edificação a Cúpula Geodésica localizada no Instituto Federal de Ciência 

e Tecnologia Sul-rio-grandense – Campus Pelotas – Visconde da Graça, um lugar, destinado a 

práticas educativas desenvolvidas numa perspectiva ambiental, com vistas à  sustentabilidade. 

Para além da legislação, o debate sobre a inserção da dimensão ambiental tem sido 

objeto de estudo nas Instituições de Ensino Superior (IES), especialmente nos cursos de 

graduação e pós-graduação. As investigações vêm sendo desenvolvidas a partir de redes de 
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pesquisadores como a Rede ACES (Rede de Ambientalização Curricular no Ensino Superior) 

constituída no ano 2000, a qual envolve países da Europa e da América Latina, e da Rede 

Universitária de Programas de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (RUPEA), 

uma rede brasileira, criada em 2001, que promove a articulação entre pesquisadores/as e 

grupos universitários que desenvolvem pesquisas no campo da Educação Ambiental. 

A inclusão da dimensão ambiental, e por consequência, de forma implícita, a 

necessidade de ambientalizar as IE, está posta na Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012, a 

qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Nela destaca-se 

a necessidade da implementação de espaços educadores sustentáveis, tal como apresentado no 

Cap. II, Art 14º, Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012: 

 

V - estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores 

sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, 

tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental. 

 

Frente a estas diretrizes, as IE têm buscado cumprir o seu papel social no sentido de 

possibilitar aos indivíduos o acesso à informação e ao conhecimento, para que estes possam 

intervir e transformar suas realidades. Assim, reformas curriculares, proposições 

metodológicas, criação de novas estruturas e espaços, entre outros aspectos, estão sendo 

pensados e implementados no sentido de ambientalizar as IE. 

Com o intuito de efetivar este enfrentamento, apresentando alternativas para estas 

questões, as IES vêm buscando, por meio de um movimento denominado ambientalização, 

repensar, discutir e implementar   práticas que promovam a ambientalização em seu cotidiano. 

Este movimento é um processo contínuo e dinâmico que, de acordo com Guerra e Figueiredo 

(2014), deve ser tratado de forma transversal a partir de três dimensões, tais como: dimensão 

curricular, a qual contempla as disciplinas e projetos pedagógicos; dimensão da pesquisa, 

extensão e gestão do campus, onde se efetive a integração dos setores e atores da comunidade 

universitária a partir de uma política ambiental; e a dimensão da participação cidadã em 

espaços e processos participativos e democráticos. 

Para Kitzmann (2007) ambientalizar o ensino, ou seja, inserir a dimensão ambiental 

nas IE, suscita tanto alterações curriculares, quanto alterações estruturais e de gestão. Para a 

autora, ambientalizar o ensino implica em ―inserir a dimensão socioambiental onde ela não 

existe, ou está tratada de forma equivocada‖. (KITZMANN, 2007, pg.554). Decorre desta 
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compreensão, a necessidade de ambientalização dos espaços destinados às práticas 

pedagógicas, no sentido de garantir que a sustentabilidade contemple todo o contexto 

educativo. 

Com relação aos espaços e estruturas das IE, Matarezzi (2005) destaca que é 

praticamente impossível pensar a educação escolar sem a associação imediata à ―sala de 

aula‖. O autor aponta para a necessidade de que a sala de aula seja modificada, reorganizada, 

reconstruída para que possa provocar e estimular novas aprendizagens. Remete, também, ao 

desafio para uma educação ambiental transdisciplinar. 

 

Como educador ambiental é instigante a ideia de mexer nas estruturas e espaços 

desta ―sala de aula‖ e construir uma nova ambientação que provoque os corpos, 

emoções e mentes a terem novas sensações e descobertas. Ou seja, mexer nestas 

estruturas e espaços para ampliar as possibilidades da Educação Ambiental. 

(MATAREZZI, 2005, p.166)  

 

Nessa perspectiva, foi construída no IFSul/CaVG uma Cúpula Geodésica, fruto de 

um trabalho de ensino e pesquisa, que articulou alunos e professoras em torno da sua 

construção e implementação, fazendo surgir uma nova sala de aula, um novo espaço para 

práticas educativas voltadas para as questões ambientais. A construção da Cúpula Geodésica 

propiciou, neste sentido, que a dimensão ambiental fosse incluída tanto no currículo, pois 

incitou estudos a respeito da sustentabilidade, quanto na estrutura física do Campus, 

representando assim, uma tentativa de ambientalizar o ensino. 

A incorporação da dimensão ambiental nas edificações das IE tem sido objeto de 

estudos (Russi, Marques, 2014; Deek, Casagrande Jr., Silva, 2008) com a finalidade de 

apontar caminhos para construções que estejam adequadas aos princípios da sustentabilidade. 

Tais estudos fazem referência ao uso, para a construção, de materiais sustentáveis, ou que 

gerem menor impacto ambiental, da importância da posição solar, como forma de dispender 

menor uso de energia, estimulam projetos arquitetônicos numa perspectiva ambiental, 

sinalizando para o menor uso dos recursos naturais. Inclui-se, nestes projetos, placas solares, 

captação da água da chuva, entre outros.  

Dentre os variados tipos de construções idealizadas e implementadas numa 

perspectiva ambiental, destacamos, neste estudo, a Cúpula Geodésica construída no 

IFSul/CaVG. Trata-se de uma Cúpula Geodésica, construída de bambú, material renovável, 

instalada numa área verde, de localização privilegiada e de fácil acesso. O bambú foi retirado 
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do próprio Campus e hoje, após um ano de seu corte, já é possível ver seu rebroto, o que 

confirma sua renovação. Para sua fixação no solo foi utilizado pneus usados, doados pela 

comunidade situada no entorno do Campus. 

O processo de construção da Cúpula Geodésica envolveu, de forma espontânea, 

interdisciplinar e dialógica, professores/as e alunos/as dos cursos da área ambiental do 

Campus, os quais uniram esforços, trocaram experiências, compartilharam conhecimentos 

para que a mesma se concretizasse. 

 

 

Figura 1: – Cúpula Geodésica do IFSul/CaVG 

Fonte: Inti Schlee 

 

Hoje, o IFSul/CaVG, conta com um espaço físico diferenciado, disponível a toda 

comunidade, que serve como espaço de convivência e também como sala de aula, aberto a 

novas práticas dentro de uma perspectiva ambiental. A Cúpula Geodésica, aproxima-se de 

uma construção sustentável e se apresenta como uma das possibilidades de ambientalizar as 

edificações e por consequência, ambientalizar o ensino. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Para a construção do Estado da Arte recorremos a teses, dissertações e artigos 
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disponibilizados no banco de teses e dissertações e no portal de periódicos, ambos da Capes, 

tendo como mecanismo de busca a utilização das palavras-chave ambientalização e geodésica. 

O espaço temporal definido para esta investigação contempla os anos compreendidos entre 

2013 e 2016. Dentre as teses, dissertações e artigos, disponibilizados nestes dois bancos de 

dados, foram selecionadas aquelas produções que apresentavam vínculo com o ensino formal, 

ou seja, foram selecionadas as pesquisas que tratavam da questão da ambientalização nas IE.  

Sobre ambientalização, foram encontrados 70 trabalhos entre teses e dissertações. 

Destes, em 32 estudos a temática investigada diz respeito à ambientalização no ensino formal. 

Tais estudos contemplam 8 teses e 24 dissertações. (Tabela1)  

 

Tabela 1: Ambientalização 

Fonte: elaborado pelas autoras 
 

Com relação às teses, das oito analisadas, apenas em duas teses consta a palavra 

ambientalização. Quando analisados o objetivo geral destas teses, relacionando-os com as 

respectivas questões de pesquisa percebemos que os estudos se voltaram, principalmente para 

a formação de educadores e para a compreensão do movimento de ambientalização curricular 

no âmbito do IES, especialmente em cursos de licenciatura. Uma das teses teve por objetivo 

investigar a produção científica referente a ambientalizaçao curricular no campo da Educação 

Ambiental. 

Analisando as palavras-chaves das dissertações podemos perceber que em 

aproximadamente 50% é possível encontrava palavra ambientalização. Das 25 dissertações 

analisadas, em 13 encontramos os termos ambientalização ou ambientalização curricular. Já 

seus objetivos contemplam principalmente diagnósticos e avaliações a respeito da 

ambientalização curricular em suas instituições, majoritariamente nas IES, bem com a 

formação de educadores, perpassando também pela investigação acerca da compreensão dos 

estudantes com sobre a sustentabilidade e ambientalização curricular. 

No Portal de Periódicos da Capes foram encontrados 30 artigos, sendo que destes 14 

ANO GERAL Ens.formal Teses Dissertações 

2016 18 7 1 7 

2015 16 7 1 6 

2014 16 10 3 7 

2013 16 8 3 5 

TOTAL 66 32 8 24 
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dizem respeito à ambientalização nas IE.  Alguns destes estudos constam no banco de teses e 

dissertações. Os resultados desta investigação caminham no mesmo sentido dos encontrados 

nas buscas realizadas nas teses e dissertações, já que a maioria trata de questões relacionadas 

à ambientalização curricular no ES. 

A respeito da ambientalização do ensino, no que concerne às edificações, utilizamos a 

palavra-chave geodésica, tendo em vista que este tipo de construção se associa a uma 

construção sustentável, efetivando-se como uma possibilidade de edificação ambientalizada. 

Como resultado, no banco de teses e dissertações da Capes foram encontrados 52 

estudos, entre estes, 21 teses e 31 dissertações. Destes, nenhum estava vinculado ao campo da 

educação. Porém, ampliando a busca, redefinindo o local e o espaço temporal, encontramos 

no Google Acadêmico, uma dissertação realizada no ano de 2006 que contempla a temática 

ora investigada. Esta dissertação (Diniz, 2006) sinaliza para a viabilidade deste tipo de 

construção, bem como propõe a construção de Cúpulas Geodésicas em diversos ambientes, 

como espaço para o desenvolvimento de práticas de Educação Ambiental. Também 

encontramos um artigo (Silva, 2008) que faz o relato da experiência da construção de uma 

Cúpula Geodésica numa escola portuguesa de Educação Básica, a qual teve o objetivo 

articular conhecimentos de matemática e artes.    

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a produção acerca da temática ambientalização das IE, podemos inferir 

que as mesmas versam, principalmente, sobre o movimento de ambientalização curricular, em 

especial sobre o movimento de ambientalização que vem ocorrendo nas IES. Estes estudos 

apontam para uma preocupação maior dos pesquisadores com as alterações curriculares 

necessárias para a inclusão da dimensão ambiental nos cursos oferecidos por estas 

instituições. 

Poucos são os estudos que tratam da ambientalização, no âmbito da grande área das 

ciências humanas, e especialmente na área da educação, na perspectiva das estruturas físicas, 

das edificações das IE. Os estudos encontrados são oriundos de programas vinculados a 

grande área das ciências sociais e também das ciências exatas. 

Embora a falta de investigações no campo da educação sobre a perspectiva de 
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ambientalização, o fato desta estar sendo investigada e discutida em outras áreas, como as 

ciências sociais e exatas, demonstra que a ambientalização é uma preocupação da comunidade 

acadêmica como um todo. Podemos inferir, então, que a temática da sustentabilidade e da 

inclusão da dimensão ambiental no contexto da Educação Superior, vem sendo 

problematizada de maneira ampla, demonstrando que existe um envolvimento das variadas 

áreas do de conhecimento para sua implementação. 

O movimento de ambientalização nas IES tem se empenhado em incorporar a 

dimensão ambiental no cotidiano destas instituições, a partir de uma maior vinculação das 

temáticas ambientais com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esta 

aproximação tem o intuito de dar maior visibilidade à sustentabilidade, promover a reflexão e 

fomentar novas formas de enfrentamento aos fatores que hoje causam o desequilíbrio 

socioambiental. 

 

Abordar as dimensões da sustentabilidade nas universidades representa a 

possibilidade de desenvolver novas formas de agir no mundo, respeitar os saberes 

não disciplinares na construção do conhecimento, valorizar a diversidade de 

pensamentos e criar inovações para atuar na formação e prática profissional, nas 

atividades de extensão e na gestão ambiental. (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014 pg. 

145) 

 

Porém, ambientalizar somente os currículos não é suficiente, haja visto que a educação 

não se faz somente com e a partir dos conteúdos e métodos de ensino desenvolvidos.  

Educação se faz num contexto, num lugar determinado. Daí a importância de pensarmos em 

estratégias sustentáveis para a implementação de espaços físicos destinados às práticas 

educativas. 

O Estado da Arte realizado possibilitou identificar que as teses e dissertações que vem 

sendo produzidas dizem respeito, na sua grande maioria, à ambientalizaçao curricular, 

priorizando as IES. Ambientalizar os currículos é uma necessidade e um dos caminhos a 

serem seguidos no sentido da inclusão da dimensão ambiental nas IE, para que as mesmas 

possam se constituir como espaços educadores sustentáveis. 

Incluir a dimensão ambiental nas discussões sobre as edificações, ou seja, sobre os 

espaços físicos das IE apresenta-se como um importante instrumento para a efetivação da 

construção dos espaços educadores sustentáveis, preconizados pela legislação e políticas 

educativas vigentes. 
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 [...]esse processo deve ocorrer não somente na esfera curricular, mas diferentes 

instâncias do processo educativo, requerendo, assim, a ampliação do conceito de 

ambientalização curricular para o ambientalização no sentido que envolva toda a 

comunidade que convive no espaço do campo universitário. (GUERRA et.al. 2015, 

pg.16) 

 

Para além dos estudos analisados, compreendemos que a ambientalização está 

presente, de forma implícita, nos documentos, diretrizes e políticas para a educação, a 

exemplo do Plano Nacional de Educação (Projeto de Lei nº 8.035/2010), que tem como uma 

de suas diretrizes a ―inserção da sustentabilidade socioambiental na gestão, na organização 

curricular, na formação de professores, nos materiais didáticos e no fomento da cidadania‖ e 

sugere, dentre algumas ações, o incentivo às escolas a tornarem-se espaços educadores 

sustentáveis. Outro exemplo é o Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/10), o qual 

também sugere a criação de espaços educadores sustentáveis. Estes espaços são definidos por 

Trajber e Sato (2010) 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. (TRAJBER E SATO, 2010, p. 71) 

 

Neste sentido cabe às IE a construção e a implementação de espaços de convivência, 

de trabalho, bem como de salas de aula com estruturas físicas e equipamentos adequados, que 

instiguem o diálogo, que busquem aproximar os sujeitos, que possibilitem e engendrem 

práticas educativas inovadoras. Faz-se necessário que as IE se envolvam de forma integrada e 

articulada, agregando todos os setores e pessoas que fazem parte de seus contextos. 

Por fim, e como forma de apontar caminhos e possibilidades, consideramos que a 

Cúpula Geodésica representa uma possibilidade de ambientalização das edificações, 

contemplando assim, a inserção da dimensão ambiental na perspectiva das estruturas físicas. 
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RESUMO: O texto objetiva apresentar e problematizar os programas de duas autoridades 

globais nos assuntos ambientais – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e União Internacional de Conservação da Natureza (UICN) –, a fim de visibilizar 

determinados discursos que colocam na ordem do dito o gênero como questão fundamental 

para um desenvolvimento sustentável. Para tanto, utilizamos como lentes teórico-

metodológicas as contribuições do filósofo Michel Foucault e dos estudos de gênero e meio 

ambiente a fim de olhar com desconfiança para as verdades apresentadas no tecido 

documental dos programas, bem como as relações de força que permeiam a produção 

discursiva do gênero nas questões ambientais globais. Nesse sentido, identificamos que a 

discursividade do gênero nos programas tem integrado diferentes temas nas discussões 

ambientais, bem como constituído um modo de olhar para a população de mulheres, suas 

ações e relações em sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Discursos. Educação Ambiental. 

 

Gênero, Michel Foucault e educação ambiental?  

 

As questões de gênero e das mulheres não eram uma preocupação vigente de Michel 

Foucault em sua época, assim como a sustentabilidade e a Educação Ambiental. Entretanto, 

na contemporaneidade, alguns/mas autores/as têm se dedicado a pensar a partir do olhar 

foucaultiano as problemáticas do presente. Com isso, os estudos de gênero e feministas têm 

utilizado as ferramentas do autor para suas análises. Nas palavras de PatriciaAmigotLeache e 

Margot Pujal i Llmbart, ―En este sentido, la obra foucaultiana ha sido y es una aliada es-

tratégica del feminismo para lacomprensión y laexploración de las relaciones de poder 
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contemporáneas y una fuente de recursos para problematizar lasaseveraciones y olvidos 

delpropio autor‖ (2009, p. 117). Dentre as análises feministas na perspectiva foucaultiana, 

destacamos a noção do gênero como um dispositivo.  

Dizer que o gênero é um dispositivo de poder significa considerar seu caráter produtor 

e regulatório da vida social e das subjetividades (AMIGOT LEACHE; PUJAL I 

LLOMBART, 2009). Neste sentido, o gênero ―opera como problematización de identidades, 

relaciones e instituicionessociales y discursos, incluso para aquellos que se 

consideranprogesistas‖ (Ibid., p. 146). É na problematização desses sistemas de relações que 

Foucault influencia as análises feministas, na desconstrução da essencialização e 

naturalização e, na mobilização das relações de poder que produzem os corpos e as 

subjetividades.  

O conceito de gênero ganhou importante destaque nos últimos séculos de ações 

governamentais e não governamentais, instituições religiosas, políticas, familiares e áreas da 

educação, saúde, economia, ambiente, entre outras. Desde o final da década de 1960, 

identificado como a segunda onda do movimento feminista, as preocupações teóricas com a 

opressão das mulheres se valem do termo gênero para as análises das situações das mulheres 

na sociedade. 

 Nossa intenção,ao visibilizar as discussões sobre gênero, é mostrar que o mesmo 

integra e regula as relações sociais, políticas, econômicas e culturais entre homens e mulheres 

e entre homens/homens e mulheres/mulheres. Além de suas intersecções com outros 

marcadores de classe, raça e etnia, etc. Assim, pela discursividade e penetração que o conceito 

de gênero se desenvolveu no século XX que podemos corroborar com Patricia Amigot e 

Margot Pujal a sua funcionalidade de dispositivo. 

De acordo com Foucault, ―[...] em toda a sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos [...]‖ (FOUCAULT, 1970, 

p. 4). Isso significa que a problematização e a desnaturalização desses discursos tornam-se um 

ato político imprescindível para o entendimento dessa produção e da Educação Ambiental.  

Neste sentido, consideramos as potencialidades da Educação Ambiental como um 

campo de problematização e desmistificação desses discursos tomados como naturais. É um 

campo que se constitui frente à discursividade apontada por Mauro Grun (1995) em meio a 

diferentes relações de força no século XX. Além disto, reconhecemos sua heterogeneidade de 
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perspectivas, pesquisas e modos de entender a educação na atualidade para além das 

atividades escolares, mas também em contextos informais e não formais.  

Assim, não procuramos abordar a EA como uma resposta para essa explosão 

discursiva do gênero e do desenvolvimento sustentável, mas, a partir dela e com ela, 

problematizar os modos como somos capturados e subjetivados a partir de determinados 

dispositivos e discursos. 

Nas políticas ambientais, o gênero se insere em diversas ações governamentais e não 

governamentais. Instituído como o quinto objetivo da agenda global 2030 para o 

desenvolvimento sustentável tornou-se prioridade para as Nações Unidas, Governos e 

Estados. Nesse sentido, procuramos analisar os programas globais de uma agência da 

Organização das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD e os programas da União Internacional para a Conservação da Natureza – UICN. 

 Entendemos o PNUD e a UICN como uma invenção de um tempo e seus programas 

potencializados pelo ciberespaço das novas tecnologias. Assim, utilizamos o portal de cada 

organização para a produção dos dados analisados, ou seja, de seus programas globais. 

Entendemos que o que é visibilizado e enunciado neste espaço contribui para a proliferação 

de discursos ambientais com maior alcance e agilidade. Em uma sociedade que se preocupa 

com o controle das mudanças climáticas, desastres ambientais, recurso natural, natalidade, 

entre outras questões ambientais e sociais, é de extrema importância uma tecnologia de 

captura das novas subjetividades.  

Assim, ao navegar no site do PNUD e da UICN, identificamos diferentes sujeitos 

(empresários, economistas, ambientalistas, estudantes, embaixadores da boa vontade (estrelas 

do futebol, príncipes, atores e atrizes), instituições (Nações Unidas, Organizações da 

sociedade civil, Governos, Instituições Financeiras Internacionais; Setor Privado, Fundações) 

e públicos-alvo envolvidos (homens, mulheres, jovens, indígenas, pobres etc.) que 

possibilitam o trabalho desenvolvido por essas organizações. 

 

Sobre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
 

Há mais de 50 anos, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no 

âmbito das Nações Unidas, trabalha para erradicar a pobreza, as desigualdades e a exclusão 

em 170 países, incluindo o Brasil. Assim, essa agência da ONU caracteriza-se pela 
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abrangência e preocupação com as questões do desenvolvimento humano. Como podemos 

notar no mapa, a seguir, a agência atua com projetos em diferentes países (África, países 

Árabes, Ásia e Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe) em âmbito nacional 

e internacional com maior concentração em países denominados em desenvolvimento, foco 

das políticas de desenvolvimento sustentável na atualidade. 

 

 

 

 

Figura 1: Projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no mundo 

Fonte: UNDP, 2016  

 

O mapa traz a relação dos projetos desenvolvidos em mais de 170 países, seus temas e 

o financiamento atribuído aos mesmos. É uma iniciativa de transparência dessa agencia da 

ONU. Assim, podemos identificar a relação dos temas destes projetos em desenvolvimento 

pelas ações do PNUD, em parceria com os governos e sociedade civil, e os recursos a eles 

destinados: 38% para as instituições responsáveis; 29% para crescimento inclusivo e 

sustentável; 11% para governança democrática; 10% para prevenção e recuperação de crises; 

6% para mudanças climáticas e resistência a catástrofes; 4% para impacto e eficácia de 

desenvolvimento e 1% para igualdade de gênero que possui 84 projetos com esse foco em 

2016 (UNDP, 2016).  

Neste sentido, destacamos o trabalho desenvolvido pelo PNUD sobre a igualdade de 

gênero presente no portal e pela qual tivemos acesso à publicação sobre a estratégia para a 

igualdade de gênero do PNUD (2014-2017). Nessa direção, trabalha com a noção de 

igualdade de gênero e empoderamento das mulheres como agentes de transformação social 
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para o desenvolvimento sustentável. Assim, desenvolve projetos que dizem respeito a 

violência contra as mulheres, programas de apoio à liderança política, segurança alimentar. 

Ao focar no desenvolvimento sustentável, o PNUD traz outras questões e linhas de 

ação para os projetos, pois considera a igualdade de gênero, baseada nos direitos humanos, 

como meta para o desenvolvimento e vital para o desenvolvimento sustentável. Nessa direção 

que articula: gênero ao desenvolvimento sustentável; gênero à governança democrática; 

gênero, HIV e saúde; enfrentamento da violência sexual e baseada no gênero; participação 

política das mulheres; as mudanças climáticas e desastres ambientais; programa de 

certificação de igualdade de gênero para empresas públicas e privadas (Selo Pró-Equidade)
75

; 

e respostas à crise oferecendo ajuda aos países em conflito. 

Nessa direção, o PNUD trabalha com os objetivos do desenvolvimento sustentável em 

que o gênero constitui a quinta posição para ser alcançada até 2030. A fim de auxiliar os 

países, o PNUD desenvolve seu Plano Estratégico Global para os anos de 2014-2017, 

juntamente com a estratégia para a igualdade de gênero de mesma vigência. Além disso, em 

seu relatório anual do desenvolvimento humano do ano de 2011, estabeleceu um Índice de 

Desigualdade de Gênero em 145 países, que mede a perda de desenvolvimento humano. 

Como podemos notar nos dados no gráfico abaixo, há uma perda de desenvolvimento humano 

com maior concentração nos países denominados em desenvolvimento.  
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Mais de 400 empresas foram certificadas em dez países desde 2009. Os pontos de certificação são eliminação 

das diferenças salariais, aumento das mulheres na tomada de decisões, melhorar a relação trabalho-vida, 

melhorar o acesso das mulheres aos empregos não tradicionais, erradicar o assédio no trabalho, usar 

comunicação não sexista de forma inclusiva. 



 

194 
 

 

Figura 2: Relação dos países sobre a perda de desenvolvimento humano devido à desigualdade de gênero 
Fonte: Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, 2016. 

  

 Além da perda do desenvolvimento humano focado em algumas dimensões pelo 

índice como, por exemplo, saúde reprodutiva, empoderamento e atividade econômica, o 

relatório traz uma relação das atitudes com o meio ambiente com base no gênero.  

De acordo com o documento, nos países com índice baixo, as atitudes com o ambiente 

não diferem muito entre homens e mulheres; entretanto, nos países com o índice elevado, as 

mulheres destacam-se nas atitudes e preocupações com as alterações climáticas, política de 

emissões do governo e qualidade do ar, o que podemos pensar sobre a dimensão do 

empoderamento e autonomia da mulher presente nesse índice. 

Além disso, podemos notar um entendimento de ambiente pautado na utilização de 

recursos e construção de políticas ambientais sem especificações. Neste sentido, as relações 

que homens e mulheres estabelecem com o meio ambiente, na atualidade, são frequentemente 

focadas em atitudes conservacionistas para uma melhor utilização e satisfação. Por este viés, é 

necessário expandir as discussões que envolvem esses termos e o próprio entendimento de 

meio ambiente, considerando-o como um todo integrado, pois há outros aspectos que 

integram o ambiente que não são enfocados como os culturais, econômicos, entre outros 

(SATO, 1997). 
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Figura 3: Programa Global do PNUD e Estratégia de igualdade de gênero do PNUD 

Fonte: PNUD (2014a; 2014b) 

 

 

Sobre a União Internacional de Conservação da Natureza- UICN
76

 

 

A organização atua em mais 160 países em parceria com ONGs, pequenas e grandes 

empresas, estados e agências governamentais, instituições acadêmicas e associações 

empresariais, abrangendo Ásia, África, México, América Latina e Caribe, América do Sul, 

Europa e Oceania. Para o desenvolvimento de seu trabalho, a UICN dedica-se aos temas que 

têm relação com a conservação, meio ambiente e questões ecológicas. Com isso, destaca: 

empresas e biodiversidade, mudanças climáticas, economia, ecossistemas, direito ambiental, 

bosques, gênero, política global, meio marinho e polar, áreas protegidas, ciência e saber, 

política social, espécies, água e patrimônio mundial. 

A UICN possui um escritório especifico sobre as questões de gênero, a fim de orientar 

e expandir o conhecimento sobre gênero e meio ambiente. Há mais de 20 anos a instituição 

procura integrar as questões de gênero. Suas iniciativas envolvem construção e criação de 

uma plataforma sobre dados quantitativos, governos de apoio para criação de planos de 

alteração climática de ação de gênero, estabelecer uma rede de especialistas em gênero e 

energias renováveis, promoção de parcerias com a Rede de Mulheres Líderes do Meio 

Ambiente e Aliança Global do Clima (GGCA), bem como um centro de conhecimento com 

informações sobre gênero e meio ambiente. 

Apresentamos, abaixo, o mapa da organização sobre um de seus projetos de energia 
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renováveis, a fim de identificarmos a abrangência de suas ações em diferentes países. 

 

 

Figura 5: Ações da UICN sobre energia renovável e gênero 

Fonte: Global Gender Office, 2016 

 

 

Considerando a abrangência o envolvimento da organização com as questões de 

gênero exploramos a sua plataforma de publicações e pesquisas, a fim de conhecer seus 

programas globais. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Plataforma da IUCN ou UICN 

Fonte: IUCN, 2015 
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Nessa plataforma, encontramos os programas da UICN ou IUCN desde o ano de 2001 

até a atualidade. 

 

 

 

Figura 6: Programas globais da UICN 

Fonte: IUCN, 2015 

 

 

Ao apresentar os programas podemos perceber a discursividade apontada por Mauro 

Grun desde os anos de 1990, mas com a atualização de novos temas que não eram pensados 

como parte das discussões ambientais, tais como: gênero, empoderamento das mulheres, 

violência de gênero, entre outros. Além disso, as ações como o projeto de energia renovável 

da UICN que inclui o gênero e um plano estratégico próprio de gênero do PNUD. O que 

potencializa esses direcionamentos de ações de gênero em programas globais?  

Temos problematizado, ao longo de nossos estudos, as condições de possibilidades 

que fazem determinado objeto (no caso o gênero) responder a uma urgência histórica (crise 

ambiental). Assim, não podemos deixar de citar a importância da agenda 21, dos objetivos do 

milênio e das diferentes conferências da Organização das Nações Unidas que integraram essa 

discussão em âmbito global fruto da mobilização dos movimentos teóricos e sociais sobre o 

tema. Quando destacamos o gênero como um dispositivo de poder apontamos para a forma 

como ele integra discursos, leis, instituições, entre outros elementos que o colocam na ordem 

de um discurso sustentável. Por esse viés, acreditamos que mais do que enunciar ou visibilizar 

o gênero no desenvolvimento sustentável, estes programas produzem determinadas formas de 

olharmos para os sujeitos e suas ações em diferentes espaços. 

As mulheres são consideradas importantes aliadas para a busca do desenvolvimento 

sustentável, não são apenas a soma de indivíduos, mas uma população a ser direcionada as 
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ações para a melhoria do planeta. Conforme os programas representam mais da metade da 

população mundial. Nesse sentido, destacam a sua contribuição para se alcançar um 

desenvolvimento sustentável. Mas, além disso, destacam a redução dos impactos no meio 

ambiente, a redução da pobreza, benefícios para os meios de subsistência, benefícios para o 

manejo dos recursos naturais, ecossistemas, biodiversidade, entre outros. Com isso, 

questionamos que a participação das mulheres nas políticas ambientais precisa ser pensada 

para além de benefícios, ou seja, para além do que elas podem oferecer para o meio ambiente, 

mas como parte integrada do mesmo. 

Identificamos que os projetos estão ancorados em uma visão de gênero que enaltece as 

experiências das mulheres na sociedade como destacado no programa a seguir: 

Confrecuencia, son lasmujereslas que sufren más la ‗pobreza energética‘ porque son las 

responsables de la comida, el combustible y el agua. (UICN, 299-2012, p. 32). Desconfiamos 

dessas visões considerando que a produção do gênero é histórica e cultural desenvolve-se em 

meio as relações de poder como apontam algumas autoras (BUTLER, 2003). Se as mulheres 

são os sujeitos que mais sofrem com a pobreza energética e alimentar significa que há um 

descompasso nessa relação. O que faz com que as mulheres estejam na linha da pobreza e dos 

desastres ambientais? Que estruturas reforçam suas atividades e relações em sociedade? Se as 

mulheres não estão sozinhas no mundo, como os demais sujeitos envolvidos nessa relação 

afetam e são afetados por esses problemas socioambientais? 

Nessa perspectiva que algumas autoras que estudam as relações gênero e meio 

ambiente buscam desconstruir, pois não basta a inclusão das mulheres às políticas ambientais 

sem o questionamento dos processos de exclusão e desigualdades que as mesmas estão 

submetidas na sociedade (CASTRO; ABRAMOVAY, 1997). Assim, provocar a discussão 

sobre as mulheres, os modos de se relacionar com o meio ambiente e a natureza, as condições 

materiais, sociais, econômicas e políticas que as mulheres enfrentam e a desvinculação dos 

homens nesse processo, torna-se fundamental para uma educação ambiental problematizadora 

que busca, para além de resolver os problemas ambientais, outra forma de existência no 

planeta. 
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Resumo: Esse artigo é um ensaio teórico, o qual tem como pressuposto fundante 

compreender a Educação Ambiental como espaço de resistência frente aos imperativos do 

capital. Para tanto, intenta discutir sobre a concepção de natureza como questão sine qua non 

para o desenvolvimento da Educação Ambiental como lugar de enfrentamento da Crise 

Ambiental (Mészáros, 2011). Assim, as reflexões, primeiramente, são subsidiadas por 

apontamentos acerca do desenvolvimento histórico da concepção de natureza, em segunda 

instância as discussões compreendem as concepções de natureza que podem vir a influenciar 

o que estamos compreendendo por Educação Ambiental, considerando sua relação 

ininterrupta entre natureza – ser humano – ser humano – natureza (Marx, 2010). Por 

conseguinte, como forma de contribuir à Educação Ambiental, referenciando Karl Marx, a 

natureza é concebida enquanto: natureza natural; natureza humana; e natureza humanizada.  

Palavras-chave: Concepção de natureza. Educação Ambiental. Enfrentamento da Crise 

Ambiental.   

 

Introdução  

O presente artigo é um ensaio teórico organizado a partir de uma das premissas do 

Campo da Educação Ambiental: espaço de resistência frente aos imperativos do capital. Dessa 

forma, almejamos discutir e refletir, tendo como subsídio alguns apontamentos neste breve 

espaço textual que compõe um artigo, sobre como se desenvolveu a concepção de natureza e 

de que forma essa compreensão sobre a natureza pode vir a influenciar o que estamos 

compreendendo por Educação Ambiental, considerando sua relação ininterrupta entre 

natureza – ser humano – ser humano – natureza.    

Consideramos a pertinência dessa discussão por concebermos a conjuntura atual 
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enquanto uma Crise Ambiental que se alicerça no modo de produção capitalista – o qual 

configura uma consciência social para manutenção da ordem estabelecida. Tal crise impregna 

todos os meandros sociais, afeta as bases fundamentais para sobrevivência humana: a natureza 

natural, bem como impera sobre as relações sociais ditando os modus de ser e existir, logo   

estamos concebendo a Crise Ambiental como Crise Estrutural do Capital (Mészáros, 2011).  

 Para tanto, como forma de enfrentamento deste contexto histórico que nos inserimos, 

estamos concebendo a possibilidade de constituir no Campo da Educação Ambiental um 

projeto de sociedade que zele pela vida humana e por suas condições de sobrevivência, 

questionador da legitimidade da ação política em prol dos imperativos do capital.  Trata-se de 

um projeto social que intenta preservar os espaços da crítica sobre o modelo sociedade em 

desenvolvimento. 

Assim sendo, intentamos discutir e refletir sobre um dos conceitos fundantes da 

Educação Ambiental: a concepção de natureza. Portanto, organizamos o presente texto da 

seguinte forma: (a) uma breve introdução – para melhor compreensão da temática e dos 

nossas premissas teóricas; (b) apontamentos sobre a dinâmica histórica em que vem se 

constituindo a ideia sobre natureza e suas imbricações com a constituição da Educação 

Ambiental; (c) o que estamos compreendendo por natureza e como isso contribui para pensar 

a Educação Ambiental; e (d) algumas considerações sobre esse processo de estudo.     

 

O processo histórico de constituição da concepção de natureza 

Começaremos por situar no geral o movimento que as diferentes concepções de 

natureza tiveram ao longo da história, compreensões essas que influenciaram diretamente as 

relações travadas entre os seres humanos e o meio onde se inserem. Compreendemos, então, 

que assim como o processo de constituição histórico da humanidade, o processo de 

constituição da concepção de natureza não ocorre de forma linear, mas sim de maneira 

dinâmica e articulada na materialidade. 

Partindo do século XV, observamos que a natureza era vislumbrada como algo externo 

à vida humana, de forma que a legislação da época, por exemplo, incentivava a caça de 

animais silvestres no sentido de exterminá-los, bem como instigava os seres humanos à 

devastação das matas nativas, tendo como ideal civilizatório o êxodo rural. Latente, entre os 
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homens, era o sentimento de desprezo e selvageria em relação à natureza, conforme evidencia 

Thomas More, diplomata inglês ocupante de diversos cargos políticos que viveu até 1535, ao 

dizer que a natureza tem como única utilidade suprir as necessidades humanas (THOMAS, 

1989). 

Por conseguinte, no século XVI, uma das proposições que encontramos sobre a 

relação homem natureza está nos postulados do filosofo Francis Bacon, o qual propõe 

"dominar a Natureza pelo saber, a fim de converter nosso conhecimento em algo útil e 

proveitoso a vida dos homens (JAPIASSU, 1995, p.5)". Bacon destaca a importância da 

capacidade técnica e do desenvolvimento do conhecimento humano para que seja possível 

intervir na natureza, explicitando a relação do saber com o poder. 

Tal período, influenciado pelo pensamento de Bacon – um dos precursores do método 

científico – tendeu a avaliar a verdade da ciência ligada à habilidade de domínio dos recursos 

naturais, da natureza (GRÜN, 2006). Para tanto, seu modelo de ciência no decorrer da 

modernidade anuncia a concepção do conhecimento moderno, tendo seus desdobramentos nas 

dicotomias corpo e mente; sujeito e objeto; razão e emoção e homem e natureza, negando a 

natureza como parte inerente a todas as mulheres e homens.  

Nessa perspectiva, de distinção entre as unidades; como corpo e alma, natureza e 

cultura; no século XVII filosofo Descartes atribui à natureza definição simplesmente de 

espaço e despe de significado e valor a relação com o lugar. O filosofo francês propõe o uso 

utilitarista da natureza a partir de uma filosofia prática, de acordo com a qual nos tornaríamos 

"senhores e possuidores da natureza" (DESCARTES, 1998, p.79). 

Ao final do século XVII e início do século XVIII surge a necessidade de retornar para 

o campo almejando uma vida mais saudável. Isso ocorre devido ao contexto de degradação da 

natureza natural causado pela Revolução Industrial, onde as doenças endêmicas e a violência 

urbana eram elementos que já afetavam também a classe burguesa. 

Nesse cenário, o ideário de maiores cuidados com o ambiente natural é disseminado, 

assim como a propagação da ideia que tendo um ambiente natural preservado seria possível o 

acesso ao ar puro e a tranquilidade estimada para o descanso e a recuperação de doenças. Sob 

influência do pensamento do economista britânico Thomas Malthus, a natureza – ainda 
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considerada externa ao homem – passa a ser presumida como benéfica à vida humana e as 

paisagens passam a ser contempladas, dando status de sortilégio à burguesia, minoria que 

tinha acesso a esse bem (THOMAS, 1989). 

Atrelado, ao constructo filosófico do século XVIII, constitui-se o ideário de natureza, 

enquanto instância pedagógica, embasado no pensamento do educador e filósofo suíço Jean-

Jacques Rousseau, igualmente conhecido como um dos precursores do iluminismo. Rousseau 

desenvolveu seu pensamento na perspectiva de um projeto de educação conforme as leis da 

natureza, porém seguir a ordem da natureza denotava retornar à vida primitiva e encontrar a 

verdadeira natureza que corresponde à vocação humana. 

Como corrobora Nadja Hermann, Rousseau retorna à natureza na tentativa de manter a 

unidade entre o homem e o universo. 

[...] aspira a uma interioridade e a uma espontaneidade proveniente da natureza, pois 

ela só oferecia harmonia e proporções. O princípio da moral encontra-se na natureza 

boa, que busca ordem e justiça [...] Se a bondade natural está de conformidade com 

nossa natureza, o homem não pode ser são de espirito nem bem constituído senão na 

medida em que é bom (HERMANN, 2006, p. 94). 

Rousseau apostava na interioridade humana enquanto natureza humana, portanto 

afirmava uma pedagogia naturalista colocando como centralidade do processo de ensino e 

aprendizagem a criança, o jovem e a natureza. O filósofo e educador assegurava a necessidade 

de educar a partir dos interesses naturais do aluno, não suprimindo os sentidos, as emoções, os 

instintos e os sentimentos, os quais eram considerados por ele como anteriores ao pensamento 

racional, assim auxiliando a preservar a natureza das crianças e dos jovens. 

Indubitavelmente, no século XIX, destacamos a teoria social desenvolvida pelo 

filosofo alemão Karl Marx e a relação dessa com a concepção de natureza. De forma que, 

entendemos nesse constructo filosófico a natureza como questão fundante, a qual 

consideramos como uma contribuição indispensável à Educação Ambiental.   

De tal modo, Marx nos ressalta suas concepções acerca das relações entre natureza – 

ser humano – ser humano – natureza mediadas pelo trabalho. 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força 

natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, 
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braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 

útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento sobre a natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 

(MARX, 2004, p. 36). 

Compreendemos, a partir de Marx, a natureza natural como matéria prima do 

trabalho humano, a qual o ser humano transforma através do trabalho e simultaneamente 

transforma a si. Assim, ao passo que o homem se transforma mediado pelo trabalho, as 

múltiplas formas como ele se relaciona com a natureza, que lhe é externa, também são 

transformadas. 

Já nas décadas de 1940, 1960 e 1970, do século XX, as articulações feitas sobre a 

natureza – concebida somente enquanto externalidade humana – têm início devido à 

preocupação da Organização das Nações Unidas - ONU com a acelerada extinção da fauna e 

da flora, e, em seguida, com o exacerbado consumo dos meios de produção
81

. A partir de uma 

análise dos documentos oficiais que representam internacionalmente a questão ambiental 

mundial observamos que a Educação Ambiental é eleita, pelos organismos internacionais, 

como a solução para melhor gerir as relações entre o homem e a natureza.  

Em consequência disso, em âmbito nacional, foi organizada a Política Nacional do 

Meio Ambiente, de 1981, a qual tem enquanto centralidade o meio ambiente definido como 

―o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abrigar e reger a vida em todas as suas formas (§ I, Art. 3
o
, BRASIL, 1981)‖. 

Portanto, a discussão sobre natureza, nesse período no Brasil, é influenciada pela concepção 

em âmbito mundial, a qual visa orientar o homem na esfera da diminuição do consumo 

disseminando o discurso de preservação dos bens e dos recursos da natureza natural. 

Nesse sentido, é promulgada em seguida, em nosso país, a Constituição Federal 

brasileira em 1988, designando em seu Artigo 225
o 

o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito de todos, além de comprometer-se [o Estado, o Poder Público] a 

defender e preservar esse bem da coletividade por meio da restauração dos processos 

ecológicos, das espécies e dos ecossistemas; da preservação e fiscalização da biodiversidade 

genética; da proteção dos territórios, da fauna e da flora e do controle da extração do meio 

ambiente. 

                                                           
81

 Terminologia utilizada por Marx em o Capital, livro I, de 2013 para designar os meios usados pelos homens 

para produção dos bens necessários à reprodução material da vida humana e da sociedade como um todo. 
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Tal noção unívoca sobre a natureza: meio ambiente natural, disseminada pelos 

documentos legais brasileiros e atrelada ao desejo de desacelerar os prejuízos sociais causados 

pela degradação ambiental durante muitos séculos, influenciam discussões acerca das medidas 

a serem tomadas para que o homem continuasse a usufruir dos bens naturais sem o risco de 

extingui-los.  

 Compreendemos, a partir de Layrargues (1998), que esse contexto econômico, 

político, cultural vivido pela humanidade desponta como elemento estruturante para dar novos 

sentidos à relação com a natureza. Assim, grupos que se ocupavam da questão ambiental 

organizam eventos e produções bibliográficas, as quais resultaram em documentos que 

compõem o sistema jurídico-legal em âmbito nacional, onde sistematizam os pressupostos 

ambientais brasileiro.  

Ademais, podemos compreender a partir das análises de Cabrera (2016) que as 

Políticas Públicas que versam sobre a questão ambiental, em âmbito internacional e nacional, 

entre o período de 1949 a 2015, centram – se em uma concepção unívoca do que vem a ser a 

questão ambiental até a década de 1990. Não obstante, podemos evidenciar até esse período 

[1990] a consolidação do debate ambiental apenas em torno das temáticas de desperdício e 

escassez dos recursos naturais, isto é, tendo como subsídio a concepção de natureza apenas 

como meio natural.   

Contudo, a discussão ambiental engendra a dimensão humano-social em 1992, com o 

Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

o qual reconhece a Educação Ambiental como um processo educativo dinâmico e permanente 

na transformação humana e social. Para tanto, traz como princípio o trabalho com a Educação 

Ambiental, visando o enfoque do ser humano, do universo e da natureza de forma 

interdisciplinar e o tratamento de questões globais suas causas e inter-relações a partir do seu 

contexto sócio- histórico. 

 

Uma compreensão sobre natureza e suas contribuições à Educação Ambiental    

Logo, afirmamos a Educação Ambiental, enquanto proposta centrada nas relações 

humanas, nas condições de existência social e material do homem, tornando evidente que a 

forma de produção da vida social é consequência das relações econômicas vigentes. 
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Elencamos uma Educação Ambiental que denuncie as formas de relações humanas pautadas 

por um sistema sustentado sobre uma base econômica, que coloca a natureza apenas como 

externalidade humana, ou seja, afirmamos uma Educação Ambiental que conceba o homem 

também enquanto natureza (MARX, 2010). 

Sustentamos, assim, a Educação Ambiental em uma perspectiva crítica referenciada 

pela concepção de natureza em Marx como possibilidade de "estratégia político-pedagógica 

para emancipação dos sentidos humanos acerca dos fundamentos do modo de produção 

material de nossa sociedade" (CRUZ, BIGLIARDI e MINASI, 2013, p.103).  

Respaldados por esse referencial, compreendemos a Educação Ambiental como 

possibilidade de superação do modo de produção vigorante e das formas atuais de 

sociabilidade humana, para uma sociedade – como nos chama atenção Marx (2012) e, 

posteriormente, Mészáros (2008) – de igualdade substantiva. Sociedade essa, em que os seres 

humanos serão reconhecidos na sua individualidade, contribuirão socialmente na medida de 

suas capacidades e receberão da sociedade ao grau de suas necessidades.  

Sociedade essa, em que os seres humanos se identificarão como natureza ao passo que 

se constituem sociais pelo trabalho. Uma vez que é através do trabalho que o homem 

transforma a natureza natural e é no processo de trabalho que se dá sua transformação de ser 

natural para ser humano social, sendo por meio da atividade criativa do homem – o trabalho – 

que acontece no biológico a formação social, ou seja, a constituição do natural ao humano-

social (MARX, 2010). 

Concebemos o trabalho como uma atividade vital à existência humana, enquanto 

atividade criativa que produz a sociedade e desenvolve a educação (KONDER, 2008), 

consideramos de extrema relevância pensar o trabalho atrelado às práticas de ensino- 

aprendizagem da Educação Ambiental. Práticas criadoras definidas como 

[...] aquelas que permitem aos seres humanos agir sobre a natureza e transformá-la 

em função de seus objetos próprios e, pelo mesmo ato, transformarem-se a si 

mesmo. [...] transformar a natureza significa conferir-lhe uma ―forma‖ nova de 

existência material e simbólica (SIRGADO, 2000, p.50). 

Logo, compreendemos que a Educação Ambiental ao se constituir como um processo 

de socialização dos indivíduos em uma determinada cultura, tem na práxis a forma de 

humanização dos seres humanos em sociedade. Pois, nascemos como seres naturais, e é na 
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convivência - onde implica interação, interferência com os outros seres humanos e com a 

natureza natural, externa a nós - que acontece a humanização. Isto é, nós enquanto seres 

inconclusos na busca pela vocação ontológica de ―ser mais‖, estamos em permanente 

movimento à procura de conhecimentos e respostas sobre nós e sobre o mundo para solução 

de problemas (FREIRE, 1987).  Compreendemos, assim, que é nessa incessante busca, 

mediados pelos processos da educação, que nos humanizamos. 

Alegamos, dessa forma, que a Educação Ambiental em sua totalidade é indissociável da 

perspectiva de classe. Sendo assim, serve tanto de instrumento para a manutenção das 

condições de exploração e subordinação do modo de produção vigente, quanto de alavanca 

para a necessária transformação histórica da sociedade. 

Estamos considerando a Educação Ambiental como possibilidade de nos 

desvencilharmos do modelo ditatorial do capitalismo desde que atrelada à moção da classe 

dos trabalhadores, engajados à redefinição do atual molde econômico, ditador das regras 

civilizatórias. Assim, em consonância com Goergen (2014), compreendemos que os múltiplos 

esforços da Educação Ambiental são fundamentais e imprescindíveis enquanto estratégia na 

luta contra o imperialismo do capital, no entanto não são somente as pequenas intervenções 

no montante da cadeia plural de posturas epistêmicas, éticas e econômicas que redefinirão 

problemas sistêmicos, conjecturados ao modelo de desenvolvimento ramificado nos últimos 

duzentos ou trezentos anos. 

Para tanto, ainda na esteira do que nos propõe Goergen (2014), o grande desafio à 

Educação Ambiental se põe no sentido de trabalhar como parte integrante de um esforço 

maior que propende a transformação radical do modo de produção e a reorientação da 

sociabilidade humana. Haja visto, que as intervenções educativas parcelares, tópicas, 

disciplinares – as quais consideramos como as práticas possíveis hoje – que se efetivam nas 

brechas deixadas pelo metabolismo do capital, só contribuirão para sociedade que almejamos, 

se forem fundadas na compreensão de mundo enquanto totalidade. 

Assim, a compreensão de mundo enquanto totalidade está intimamente ligada a 

concepção de natureza, pautada no pensamento de Karl Marx. A vista disso, a Educação 

Ambiental deve cumprir o seu papel fundamental pedagógico e impulsionador de outra 

sociabilidade humana, de modo que forme educadores (as), também, para compreensão da 

Crise Ambiental enquanto totalidade.  
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Ao passo que com mais perspicácia desvelamos as relações sociais, desenvolvemos 

então certa aproximação com a compreensão de totalidade, que almejamos com a efetivação 

da Educação Ambiental, conforme nos evidencia Lukács. 

Pois a meta final não é um estado que aguarda o proletariado ao termo do 

movimento, independente deste e do caminho que ele percorre, como um ―estado 

futuro‖; não é um estado que se possa, por conseguinte, esquecer tranquilamente nas 

lutas cotidianas [...] A meta final é, antes de tudo, essa relação com a totalidade 

(com a totalidade da sociedade considerada como processo), pela qual cada 

momento da luta adquire seu sentido revolucionário (LUKÁCS, 2003, p.101).  

 

Concebemos, portanto, a Educação Ambiental subsidiada pela compreensão de 

totalidade da realidade objetiva, como a forma possível de aguçar em mulheres e homens a 

capacidade de sentir, compreender e conceituar a realidade nas suas mais variadas formas e 

múltiplas ligações, possibilitando desenvolver a noção de ser humano enquanto sujeito 

histórico. 

Ao refletirmos sobre a Educação Ambiental tendo como proposições a formação 

humana para compreensão da totalidade objetiva do mundo, ressaltamos a necessidade 

desenvolver o conceito de natureza como fundamento teórico significativo a tal formação. 

Portanto, consideramos que o concepção de natureza desenvolvido nos postulados de Karl 

Marx é uma das possibilidades latente ao processo formativo almejado pela Educação 

Ambiental.  

Para tanto, Marx (2013) em sua obra, afirma que 

[...] como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma 

condição de existência do homem, independentemente de todas as formas de 

sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e 

natureza e, portanto, vida humana (Marx, 2013, p. 50). 

Nessa obra Marx elaborou significativa contribuição à concepção de natureza, a partir 

da qual podemos compreender que há uma insuprível relação do ser social com os recursos 

naturais, e concomitantemente com produção da própria natureza humana, tal relação é 

chamada por ele como mediação do metabolismo do ser humano com a natureza. Destarte, o 

trabalho e a sua forma de organização constituem-se como centralidade no processo 

sociometabólico em seu permanente movimento em consonância com a natureza. 

Corroborando, ainda, com o desenvolvimento do concepção de natureza em Marx 

como uma das possibilidades de fundamentação teórica consistente à Educação Ambiental, 

Bellamy Foster aponta que 

O conceito de metabolismo, com suas noções subordinadas de trocas materiais e 
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ação regulatória, permitiu que ele expressasse a relação humana com a natureza 

como uma relação que abrangia tanto as ―condições impostas pela natureza‖ quanto 

à capacidade dos seres humanos de afetar este processo (Foster, 2005, p. 223). 

 

 Compreendemos, então, que o constructo filosófico constituído por Marx estabeleceu 

a natureza na relação permanente com trabalho mediado pela ação da natureza humana – o ser 

humano. Bem como, também, pode ser compreendido na obra Manuscritos Econômico- 

Filosóficos que ―o trabalho é a condição natural do gênero humano, a condição – 

independentemente de qualquer forma social – da troca de substância entre o homem e a 

natureza‖ (Marx, 2010, p. 22). 

 

NOSSAS CONSIDERAÇÕES 

Consideramos que nos encontramos em um estágio avançado da Crise Ambiental – 

enquanto Crise Estrutural do Capital – em que a continuidade do "progresso" capitalista 

fundado na economia ameaça a sobrevivência da espécie humana no planeta (COGGIOLA, 

2004). O acréscimo desmedido das agressões feitas ao meio em que vivemos leva-nos a crer 

em uma ruptura, próxima, dos sistemas ecológicos, configurando uma atmosfera catastrófica 

que põe em risco a vida humana na terra. 

Nos referimos a uma Crise que se alastra por todos os setores sociais e afeta as bases 

fundamentais da sobrevivência humana – as relações com a natureza natural. Afirmamos, a 

partir de Mészáros (2011), que chegamos aos limites históricos da competência do capital 

para o controle da sociedade, e, dessa forma, temos como única alternativa encontrar outra 

forma de reprodução social – de sociabilidade humana.  

Diante disso, consideramos a Educação Ambiental como um dos campos que pode vir 

a contribuir para a constituição de outro projeto de sociedade, pautado em relações menos 

desiguais possíveis entre natureza – ser humano –ser humano – natureza. Portanto, 

compreendemos como questão fundante desse processo explicitar o que estamos 

compreendendo por natureza. 

De tal modo, nos referenciamos nos postulados de Karl Marx, a partir dos quais 

estamos concebendo a natureza enquanto: natureza natural – externalidade humana; natureza 

humana –natureza como parte constituinte do ser humano; e, natureza humanizada – da 

relação entre ser humano e natureza natural mediada pelo trabalho resulta a natureza 
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humanizada.  

Assim, compreendemos, ancorados em Karl Marx, a natureza natural como matéria 

prima do trabalho humano, a qual o ser humano transforma através do trabalho e 

simultaneamente transforma a si. Logo, ao passo que a homem se transforma mediado pelo 

trabalho, as múltiplas formas como ele se relaciona com a natureza que lhe é externa, também 

são transformadas, dessa forma contribuindo para o processo de outra sociabilidade humana.  
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Resumo 

O presente artigo se configura enquanto um ensaio teórico acerca da necessidade, na 

conjuntura atual, de desenvolver na Formação de Educadoras (es) Ambientais a dimensão 

ontológica de lugar (MARANDOLA, 2014). Assim, esse estudo foi organizado a partir de 

uma revisão bibliográfica no campo da Educação Ambiental, tendo como aspecto motivador o 

imperativo de constituir uma formação no campo ambiental enquanto estratégia de resistência 

e enfrentamento frente ao contexto histórico social, econômico e político que vivenciamos. 

Momento esse, compreendido como o reflexo do modo de produção econômico vigente – o 

capitalismo – o qual, no atual período histórico, atingiu os seus limites metabólicos e 

instaurando uma crise estrutural sem precedentes em suas múltiplas faces produz a Crise 

Ambiental (MÉSZÁROS, 2011). Por conseguinte, como possibilidade de enfrentamento dos 

processos perversos da globalização – enquanto exacerbação metabólica do capital – 

enaltecemos a perspectiva ontológica de lugar. Pois, é no lugar que é possível, a efetiva 

comunicação, o compartilhar de informações entre os sujeitos constituintes do mesmo, 

portanto a (re) interpretação do mundo (SANTOS, 2005).       

Palavras – chave: Lugar. Formação de Educadoras (es) Ambientais. Modo de produção 

vigente.  

 

Introdução 

Desenvolvemos o presente artigo a partir das revisões bibliográficas realizadas no 

Campo da Educação Ambiental, como forma de compreender e refletir sobre as múltiplas 

dimensões formativas das Educadoras (es) Ambientais
85

. Assim, buscamos organizar um 

ensaio teórico reflexivo sobre o imperativo de desenvolver como uma das dimensões da 
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Formação de Educadoras (es) Ambientais a perspectiva de lugar como sentido ontológico, 

justificada pela necessidade iminente de formar mulheres e homens comprometidos em 

compreender não só do lugar em vivem, mas o mundo através do lugar. 

Afirmamos, por conseguinte, a Educação Ambiental, como uma das formas de 

compreensão da totalidade social, "pois é somente nessa relação que se revela a consciência 

que os homens têm da sua existência, em todas as suas determinações‖ (LUKÀCS, 2003, p. 

140,). Assim possibilitando aos seres humanos à superação do atual modo de produção social 

e a transformação da sociabilidade humana. 

Consideramos, portanto, que a Formação de Educadoras (es) Ambientais se faz 

pujante no sentido de enfrentamento ao momento histórico social em que nos encontramos, 

calcado em uma exacerbação metabólica das relações do capital. Conjuntura essa, 

caracterizada como Crise Ambiental, a qual estamos concebendo como uma crise do sistema 

capitalista em todos os sentidos (MÉSZÁROS, 2011), que se alastra por diferentes setores 

sociais e afeta principalmente as bases da sobrevivência humana – as relações com a natureza 

externa ao homem. 

Para tanto, nossos esforços de pesquisas no Campo da Educação Ambiental assumem 

o compromisso de compreender como se dá a formação de Educadoras (es)
86

 Ambientais, de 

modo que possamos contribuir na materialidade do mundo com um movimento que almeja a 

constituição de outra sociabilidade humana. Sociabilidade essa, que possibilite a formação de 

sujeitos conscientes de seus modos de ser e estar no mundo, a partir da compreensão do 

contexto histórico de onde se inserem, do qual são parte constituinte e constituidora. 

 Para que possamos reunir as condições necessárias ao desenvolvimento de outra 

sociabilidade humana, compreendemos necessário discutir sobre as múltiplas dimensões da 

Formação de Educadoras (es) Ambientais, de forma que se possa orientar um "modelo de ser 

humano que o PPPGEA esforça-se em formar (SCHMIDT et.al, 2010, p.9)", o qual tem como 

possibilidade subsidiar a constituição de um ideal intencional de sociedade pautado em 

relações que não sejam as do capital. 
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 Diante disso, organizamos no artigo: (a) uma breve introdução – para melhor 

compreensão da temática estudo e dos nossos pressupostos teóricos; (b) uma discussão acerca 

da conjuntura atual calcada no modo de produção capitalista e na necessidade premente da 

Formação de Educadoras (es) Ambientais; (c) a dimensão formativa das Educadoras (es) 

Ambientais fundada em uma perspectiva ontológica de lugar; e, (d) nossas considerações 

sobre o desenvolvimento desse estudo.   

 

Limites do modo de produção vigente e a pertinência da Formação de Educadoras (es) 

Ambientais  

 Ao partimos da perspectiva que a Formação de Educadoras (es) Ambientais – 

almejado como ideal intencional formativo do PPGEA, conforme definido em seu PPP –está 

fundada na totalidade histórica e política de compreensão da realidade, estamos entendendo 

tal formação comprometida com o desvelar da conjuntura social em que estamos inseridos. 

Desse modo, a Formação de Educadoras (es) Ambientais passa a ser uma das possibilidades 

de enfrentamento das desigualdades ambientais, étnicas, políticas, cognitivas causadas pela 

lógica vivida por cada uma nós seres humanos.  

 Análogo a formação de Educadoras (es) Ambientais – como possiblidade de superação 

das desigualdades sociais – nos dispomos a discutir sobre que conjectura histórica e política 

nos inserimos. Assim, refletimos a partir das proposições de Florestan Fernandes (2006) sobre 

o quadro das revoluções ou das situações revolucionárias de tomada do poder para efetivação 

de uma lógica que favorecesse também a classe trabalhadora, na história da humanidade, e 

não somente a classe que prima pela conservação do atual modo econômico vigente. 

 Segundo Florestan Fernandes (2006) tais revoluções históricas sucumbiram aos 

termos da classe hegemônica e foram todas vencidas pela lógica do capital. Questão que 

podemos compreender não como um privilégio do padrão histórico de controle, mas sim 

como o produto do processo de descolonização, pelo qual parte significativa do país ficou 

excluída da organização e institucionalização dos direitos civis e políticos. 

 Concebemos, então, esse processo de descolonização como aspecto fundante do que 

Milton Santos (2006) chama de capitalismo perverso – o modo de produção dirigente – 
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arraigado na economia e condutor dos aspectos políticos sociais, o qual se desenvolve 

perversamente, a partir da dialética do território: 

 [...] essa dialética afirma-se, mediante um controle ―local‖ da parcela 

―técnica‖ da produção e um controle da parcela política da produção. A 

parcela técnica permite que as cidades locais ou regionais tenham um certo 

controle sobre a porção de território que as rodeia. [...] Já o controle distante, 

localmente realizado sobre a parcela política da produção, é feito por cidades 

mundiais e seus ―relais‖ nos territórios diversos (SANTOS, 2005, p. 257 e 

258).  

 Assente ao autor compreendemos o território usado como objeto e ações, sinônimo de 

espaço humano, espaço habitado (SANTOS, 1994) – lócus de apropriação, ação e 

expropriação econômica pela lógica perversa do capital. Pois, é a partir da apropriação da 

matéria de produção: do território enquanto extensão de terra e dos recursos da natureza 

natural; da ação desenvolvimentista tecnológica informacional sobre os meios de produção: os 

quais também correspondem aos recursos humanos; e, a expropriação da totalidade dessas 

relações que o capital se consolida enquanto poder. Sendo ele [o capital] detentor da 

mercadoria e do objeto de troca mais evidente nesse modo de produção: o dinheiro, que por 

sua vez, compra o poder e conduz as relações políticas a favor da manutenção dessas lógica 

globaritarista (globalização acrescida de autoritarismo) segundo Milton Santos (2014). 

 Compreendemos, para tanto, que o controle político por uma pequena parcela da 

população, garantido como reflexo do controle dos meios técnicos informacionais e portanto 

econômicos, resulta no processo de alienação dos lugares, e por sua vez, dos seres humanos 

que nele e com ele se relacionam. Assim, reafirmamos a necessidade de refletirmos acerca de 

uma formação de Educadoras (es) Ambientais que tencione o desvelar da dinâmica social 

estabelecida e as possibilidades de garantia de igualdade econômica, política e social.  

 Por conseguinte, exaltamos, que não estamos aqui na tentativa de discutir sobre 

formação de Educadoras (es) Ambientais como um favor da elite acadêmica aos excluídos e 

subordinados da terra – os trabalhadores. Mas, o intuito de discutir os tencionamentos que 

possibilitam a formação no Campo da Educação Ambiental enquanto lugar de resistência, 

alicerçados na perspectiva da consciência da classe trabalhadora (WOOD e FOSTER, 1999), 

através da qual somos constituintes e constituídos. 

 Vislumbramos, discutir a formação de Educadoras (es) Ambientais sob a ótica da 
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desfetichização (LUKÁCS, 2003) conceitual e da humanização possível no cerne do atual 

modo de produção, a partir dos tencionamentos da classe que vislumbra uma sociedade 

diminuída de injustiças e acrescida de acesso aos direitos das mulheres e dos homens. 

Buscamos, com essa formação o desvelar da realidade, a partir da ruptura com a ideologia 

dominante que se engendra aos múltiplos setores sociais e mantém o seu modus operandi:  

[...] a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal 

orientados, mas uma forma especifica de consciência social, materialmente 

ancorada e sustentada. Como tal, não pode ser superada nas sociedades de 

classe. [...] Os interesses sociais que se desenvolvem ao longo da história e 

se entrelaçam conflituosamente manifestam-se, no plano da consciência 

social, na grade da diversidade de discursos ideológicos relativamente 

autônomos (mas, é claro, de modo algum independentes), que exercem forte 

influência sobre os processos materiais mais tangíveis do metabolismo social 

(MÉSZÁROS, 2012, p.65).  

 A concepção sobre ideologia, por meio da qual estamos compreendendo a realidade, 

se vincula à perspectiva de István Mészáros (2012), defendida como uma forma de 

consciência social, que se traduz em implicações práticas nos diferentes modos de relações 

humanas – na arte, na filosofia, na literatura na economia e na política. Inexoravelmente, é a 

partir desse conceito de ideologia, e suas intrínsecas relações com a formação de Educadoras 

(es) Ambientais, que estamos entendendo as ligações entre economia – política – controle 

territorial e luta de classes.  

 Destarte, o modelo econômico vigente de posse das articulações políticas de Estado, 

produz a ideologia dominante e conduz a racionalidade instrumental (SANTOS, 2001) que 

prevê a lucratividade em todas as cadeias de seu processo produtivo. Nessa lógica racional 

instrumental – condizente com os modus de fazer, estar e ser no mundo – não há espaço para 

medidas que previnam a poluição ambiental, para estratégias que visem à diminuição do 

consumo ou o reaproveitamento de matéria prima, nem mesmo para desaceleração do 

processo produtivo, o que normalmente favorece o não desperdício de insumos. 

 Para tanto, compreendemos que a racionalidade instrumental de mercado não abre 

brechas em seus cálculos para a racionalidade ambiental, a qual considera a temporalidade 

dos ciclos naturais e a lenta possibilidade de restauração dos recursos da natureza. 

Afirmamos, portanto, a racionalidade instrumental, que rege não só as práticas no cerne do 

modo de produção – na indústria – como também a sociabilidade humana, como o reflexo 
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ideológico da lógica econômica vigente: 

[...] compreensivelmente, a ideologia dominante tem uma grande vantagem na 

determinação do que pode ser considerado um critério legitimo da avaliação do 

conflito, já que controla efetivamente as instituições culturais e políticas da 

sociedade. Pode abusar abertamente da linguagem, pois o risco de ser publicamente 

desmascarada é pequeno, tanto por causa da relação de forças existente quanto ao 

sistema de dois pesos e duas medidas aplicadas às questões debatidas pelos 

defensores da ordem estabelecida (MÉZSÁROS, 2012, p.59). 

 Compreendemos, não obstante, que o cerne da Crise Ambiental que vivenciamos está 

no modo de produção capitalista – o qual configura uma consciência social para manutenção 

da ordem estabelecida, uma consciência ideológica.  

 Subsidiados por essa concepção - que designa a Crise Ambiental como Crise 

Estrutural do Capital (MÉSZÁROS, 2011), compreendemos essa crise pautada nos moldes de 

produção e consumo e em uma ordem estabelecida pelos países melhor alocados no ranking 

econômico, industrial, cientifico, tecnológico informacional. Tal lógica tem seu fundamento 

na propriedade privada e no lucro, ou seja, na acumulação ilimitada do capital, no uso 

desmedido de recursos naturais e na destruição acelerada da natureza natural. 

 Consequentemente, vislumbramos um estágio da Crise Ambiental – enquanto Crise 

Estrutural do Capital – em que a continuidade do "progresso" capitalista fundado na economia 

de mercado ameaça diretamente a sobrevivência da espécie humana, principalmente no que 

tange às vertiginosas mudanças climáticas que assolam o contexto global. A progressão 

descontrolada das agressões feitas a natureza natural – subsídio si ne qua non da existência 

humana – nos induz a crer em uma ruptura, próxima dos sistemas ecológicos, constituindo 

uma atmosfera catastrófica que põe em risco a permanência da natureza humano social. 

 Em suma, estamos compreendendo que à crise estrutural do sistema capitalista que se 

alastra por todos os setores sociais e afeta as bases fundamentais da sobrevivência humana – 

as relações com a natureza – chegou aos seus limites históricos (MÉSZÁROS, 2011). Dessa 

forma, temos como esperança a possibilidade de estagnação desse processo temos como uma 

das possibilidades encontrar alternativas que desenvolvam outra forma de reprodução social, 

de sociabilidade humana, embasada no controle do processo produtivo pelos trabalhadores. 

 Diante de tal conjuntura, consideramos a Formação de Educadoras (es) Ambientais 

premente, sendo ela uma das possibilidades de organização de um projeto contra hegemônico 
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questionador da legitimidade da ação política em prol dos imperativos do capital.  Trata-se de 

um projeto que intenta preservar os espaços da crítica ambientalista sobre o modelo social em 

desenvolvimento. 

   A perspectiva de lugar enquanto uma das dimensões da Formação de Educadoras (es) 

Ambientais 

 Consideramos que uma das faces da Formação de Educadoras (es) Ambientais 

almejada pelo PPGEA possa ponderar o desenvolvimento de um sujeito pertencente a esse 

lugar formativo, porquanto afirmamos a necessidade de uma formação de sujeitos que se 

transformam ao transformarem o ambiente em que se insere. Assim, desenvolvendo por meio 

do trabalho sua relação com o mundo, ao passo que tencionam sua singularidade formativa 

também tencionam sua inscrição universal com o mundo e com seus pares. 

 Sendo, então, ser humano e lugar constitutivos um do outro simultaneamente, 

mulheres e homens mediados pelo lugar se redefinem, trabalham sobre sua própria (re) 

constituição, de modo que esse movimento também desenvolve seu engajamento no e com o 

mundo.    

 Diante disso, almejamos que a Formação de Educadoras (es) Ambientais seja 

subsidiada por uma relação intrínseca com o lugar no qual ela se desenvolve – lugar enquanto 

fundamento do espaço mediador da sociabilidade humana, lugar no seu sentido ontológico 

(MARANDOLA, 2014) – alicerçado em uma crítica ao atual modo de produção econômico, o 

qual produz as relações entre natureza – ser humano – ser humano – natureza. Assim, 

contribuindo para a organização da Educação Ambiental enquanto compreensão da totalidade 

concreta, e, consequentemente para emancipação humano- social (LUKÁCS, 2003).  

 Compreendemos a necessidade de organizar um projeto contra-hegemônico que se 

preocupe com vida na terra, no geral, e com suas condições mínimas de sobrevivência. Logo, 

afirmamos a Formação de Educadoras (es) Ambientais fundada em uma de suas múltiplas 

faces: na perspectiva ontológica de lugar, sendo essa uma das possibilidades emergentes de 

enfrentamento da perversidade metabólica do capital, a qual anuncia um projeto que legitima 

a luta cotidiana dos movimentos em prol de relações mais solidarias entre os seres humanos e 

natureza natural.  
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Não obstante, consideramos a Educação Ambiental e por sua vez, a Formação de 

Educadoras (es) Ambientais enquanto proposta centrada na produção de outra sociabilidade 

humana, de outras condições de existência social e material do ser humano e da natureza em 

sociedade. Portanto, objetivamos uma formação humana que denuncie as relações pautadas 

por um sistema sustentado sobre uma base econômica que pressupõe a natureza apenas como 

externalidade humana.  

 Tal Formação de Educadoras (es) Ambientais referenciada pelo Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do PPGEA (SCHMIDT et.al, 2010), não se desenvolve de forma 

espontânea na materialidade, mas como um movimento que é dinâmico, constante, histórico, 

temporal e que está intimamente ligado ao lugar de formação desses sujeitos. Pois, em 

concordância com o geógrafo João Batista Ferreira de Mello compreendemos que ―O lugar 

transcende a materialidade, mas não está dissociado dessa, pois aos objetos os homens 

atribuem significados que são construídos na vivencia individual e nos grupos‖ (MELLO, 

2014, p. 64). 

 Desse modo, ancorados no pensamento do autor, compreendemos que o lugar de 

formação das Educadoras (es) Ambientais nada mais é do que as relações nele travadas, as 

experiências já vividas corporificadas pelos sujeitos que constituem esse espaço, e os 

significados atribuídos ao espaço material e as coisas que ele compõem pelos sujeitos em que 

nele se constituem. Logo, o espaço ao qual é atribuído sentido e significado, onde os sujeitos 

em formação são produzidos e simultaneamente produtores triunfa um lugar em permanente 

constituição.  

 Nesse sentido, compreendemos que o lugar se constitui como parte não só de um 

espaço geográfico, mas de sistemas indissociáveis de ações e de objetos, configura- se como 

um subespaço que inclui uma fração desses sistemas, cuja a totalidade é o mundo (SANTOS, 

2014). Lugar concebido como subespaço na conjuntura das relações humano sociais a medida 

que: 

Cada subespaço se define conjuntamente por uma tecnoesfera e uma psicoesfera, 

funcionando de modo unitário. A tecnoesfera é o mundo dos objetos, a psicoesfera é 

da ação. [...] Assim, cada lugar se define tanto por sua existência corpórea, quanto 

por sua existência relacional. É assim que os subespaços existem e se diferenciam 

uns dos outros (SANTOS, 2014, p.159).     

 O geografo brasileiro Milton Santos corrobora com a compreensão de lugar no sentido 
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ontológico, (re) significado cotidianamente pelas ações do ser humano, pois mesmo que o 

lugar seja composto de objetos, informações e conteúdos técnicos impostos pela lógica 

capitalista em que nos inserimos são as relações travadas no interior desse espaço que 

constituem o lugar. 

 Isto é, concebemos o lugar em seu sentido ontológico como uma das possibilidades de 

constituição de outra lógica econômica vigente. Porquanto, é por meio do lugar que nos 

constituímos e organizamos a possibilidade rever o mundo, ou melhor de desvelar suas 

relações hegemônicas em que a primazia é o individualismo e a competitividade, para que 

possamos rever o mundo, ajustar nossas interpretações, afim de compreendermos seu 

movimento o mais próximo possível do real.     

 Para tanto, concebemos como imperativo desenvolver como uma das dimensões da 

Formação de Educadoras (es) Ambientais a perspectiva de lugar como sentido ontológico, 

justificada pela necessidade premente de formação de seres humanos que compreendam não 

só do lugar em vivem, mas que compreendam o mundo através do lugar.   

Nossas considerações  

 Consideramos, que a intencionalidade formativa do PPGEA funda-se em formar 

Educadoras (es) Ambientais potencialmente capazes de compreender a dinâmica da totalidade 

histórica e política do lugar em que vivemos. Assim, compreendemos que a Formação de 

Educadoras (es) Ambientais possa vir a ser uma das possibilidades de enfrentamento das 

desigualdades ambientais, étnicas, políticas, cognitivas causadas pela lógica do modo de 

produção vivida por cada um nós seres humanos. 

  Ao passo que estamos compreendendo que o modo de produção capitalista gera o 

controle político por uma pequena parcela da população – garantido como reflexo: o controle 

dos meios técnicos informacionais e econômicos – resultando no processo de alienação dos 

lugares, e por sua vez, dos seres humanos que nele e com ele se relacionam, reafirmamos a 

necessidade de uma formação de Educadoras (es) Ambientais que tencione o desvelar da 

dinâmica social estabelecida e as possibilidades de garantia de igualdade econômica, política 

e social. 

 Compreendemos, não obstante, que o modo de produção capitalista é que pauta as 
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múltiplas formas das relações sociais, as quais produziram e produzem a Crise Ambiental que 

vivenciamos enquanto crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2011) – o qual configura uma 

consciência social para manutenção da ordem estabelecida, uma consciência ideológica. 

 Em síntese, exaltamos que crise estrutural do sistema capitalista que se alastra por 

todos os setores sociais e afeta as bases fundamentais da sobrevivência humana – as relações 

com a natureza – chegou aos seus limites históricos. Diante disso, compreendemos a 

Formação de Educadoras (es) Ambientais como uma das possibilidades de resistência frente a 

esse processo de crise, como uma das possibilidades de encontrar alternativas que 

desenvolvam outra forma de reprodução social – de sociabilidade humana – embasada no 

controle do processo produtivo pelos trabalhadores. 

 Ademais, estamos concebendo o lugar como uma categoria fundante a ser 

desenvolvida na Formação de Educadoras (es) Ambientais, visto que é através dele que 

vislumbramos a possiblidade de planejar e (re) orientar os direcionamentos para constituir 

outra sociabilidade. Lugar, concebido enquanto espaço do acontecer solidário (SANTOS, 

2005), onde se definem as múltiplas naturezas: culturais, políticos, econômicos, sociais – 

sustentáculos para (re) definição do futuro.   

 Para tanto, é no lugar compreendido ontologicamente – de coexistência entre seres 

humanos e a natureza natural – que reside a possibilidade de enfrentamento dos processos 

perversos da globalização – enquanto exacerbação metabólica do capital – pois é no lugar que 

é possível a efetiva comunicação, o compartilhar de informações entre os sujeitos 

constituintes do mesmo, portanto a (re) interpretação do mundo, sua (re) ressignificação e (re) 

construção política. 
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RESUMO: Estes apontamentos têm por escopo buscar a conceituação do termo Justiça 
Socioambiental a partir da literatura selecionada e da Constituição Federal de 1988, sem o 
fito de apresentar uma verdade final e fechada ao propósito intentado. Justifica-se sua 
relevância a partir da imprecisão conferida ao termo que é amplamente utilizado de forma 
genérica. Para fins de apresentação pedagógica do tema buscou-se primeiramente fazer o 
levantamento bibliográfico pertinente a respeito do assunto a fim de caminhar, no segundo 
momento, para a construção de uma conceituação capaz de responder à inquietação sobre 
o que é, afinal, Justiça Socioambiental. O método que guiará a pesquisa é o indutivo e a 
técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica, com especial atenção ao texto 
constitucional e a doutrina necessária à elucidação das variáveis envolvidas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Justiça Socioambiental. Justiça Social. Direito Ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo buscar uma conceituação atual para o termo 

―Justiça Socioambiental‖, amplamente utilizado e um tanto indefinido, a partir do aporte 

teórico previamente selecionado. Ocorre que, muito se fala em Justiça Socioambiental, 

utilizando o termo de forma ampla e genérica para abarcar uma infinidade de possibilidades 

que nem sempre correspondem à ideia de Justiça em um Estado de Direito Ambiental. Nesses 

termos, o estudo justifica-se a partir da importância de delimitar e delinear um enfoque 

adequado para a Justiça Socioambiental na sociedade de risco. 

Para tanto, este ensaio foi dividido em duas partes para fins pedagógicos: na primeira, 

se buscará expor o aporte teórico consubstanciado na literatura e na Constituição Federal de 

1988, enquanto que na segunda parte, a partir dos apontamentos levantados, se proporá uma 

conceituação a respeito da Justiça Socioambiental, mesmo que sem a pretensão de esgotar o 
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tema ou apresentar a palavra final a respeito do que ele venha a ser. O método que guiará a 

pesquisa é o indutivo e a técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica, com especial 

atenção ao texto constitucional e a doutrina necessária à elucidação das variáveis envolvidas.  

A hipótese que deu origem a este trabalho é a de que o termo Justiça Ambiental é 

impreciso e utilizado de forma ampla e genérica. Assim, a tentativa que se faz nestas linhas é 

justamente a de responder o que é, afinal, Justiça Socioambiental. 

 
1. APONTAMENTOS TEÓRICOS PERTINENTES 

 

Resta exposto na Constituição Federal de 1988, a partir da leitura da Ordem 

Econômica e Financeira insculpida no art. 170
89

, o desejo intrínseco do constituinte, pelo 

menos formalmente, em fomentar um desenvolvimento econômico calcado na redução das 

desigualdades regionais e sociais através do cotejo principiológico que a orienta. Entretanto, 

em uma direção diametralmente oposta, o que se contempla é a prevalência da Ordem 

Econômica e Financeira inclusive sobre o Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, 

contido no art. 225, CF e irradiado em todo o texto constitucional. 

Da Ordem Econômica expressa na Constituição Federal a partir do art. 170, tem-se 

que a atividade econômica possui um papel social contido em seu seio, tanto o é que o 

constituinte trouxe elementos para reverberar essa escolha. Este sentido pode ser extraído a 

partir da função social da propriedade (art. 170, I), da defesa do meio ambiente (art. 170, VI) 

e da já citada redução de desigualdades regionais e locais (art. 170, VII), todos contidos no 

referido artigo. 

Nesse mesmo sentido não se pode olvidar do choque existente entre o estabelecido no 

preâmbulo da Carta Magna, no trecho ―[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos 

[...]‖ e a observada preponderância da Ordem Econômica a serviço de uma economia 
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 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 

soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - 

defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das 

desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  
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capitalista totalmente desatenta ao Estado Ambiental que, nessa quadra da história, parece se 

mostrar sem fôlego suficiente para emergir. Pese que, nas lições de Sarlet (2015), a inclusão 

de um preâmbulo na Constituição revela que sua função não é apenas simbólica, mesmo 

sabendo-se que ele não dispõe de força normativa própria. Trata-se de uma oportunidade para 

o legislador expressar os valores que deseja para aquela sociedade, seus objetivos e 

promessas. 

A cruzada por uma Constituição dirigente que previsse um farto leque de direitos e 

chamasse a atuação do Estado para o compromisso com um projeto voltado à realização do 

Estado Social de Direito se realizou. A Constituição Federal traz em si a expressão do 

neoconstitucionalismo, que conforme explica Pastor e Dalmau (2010), diz respeito aos textos 

constitucionais que surgem a partir da década de 70 e que trazem um considerável rol de 

normas materiais que condicionam a atuação do Estado para o atingimento de determinados 

fins e objetivos e por isso tem grande catálogo de direitos e princípios.  

Apesar da proclamação de um extenso rol de direitos, o Estado Social de Direito não 

logrou êxito em sua concretização simplesmente porque não foi atingido. Os direitos 

proclamados não foram de fato garantidos e hoje é possível presenciar até mesmo tentativas 

de flexibilizá-los. Assim, falar em Estado de Direito Ambiental parece muito distante, porque 

nem mesmo o Estado Social se concretizou e, apesar de haver uma orientação principiológica 

extraída do texto constitucional neste sentido, a realização da promessa ambiental não foi 

cumprida em nome da Ordem Econômica. 

Tem-se que, o desenvolvimento na sociedade de risco
90

 vem acompanhado de um 

preço alto a se pagar, o que incita a necessidade de estabelecer uma relação equilibrada entre 

desenvolvimento e meio ambiente capaz de manter um nível de sustentabilidade que não 

comprometa o equilíbrio ecológico para esta e para as futuras gerações. Nesse sentido, 

Ferreira: 

 

A noção inicial de desenvolvimento, revestida de um caráter eminentemente 

predatório, vê-se questionada em face do surgimento da sociedade de risco e 

da visibilidade dos efeitos degradantes que as ações antrópicas produzem 

sobre os ecossistemas. Assim, torna-se cada vez mais evidente a necessidade 
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 Segundo Beck (2011) a sociedade industrial, dividida em estamentos e classes e que fundamentava seu 

fracasso na luta de classes foi reescrita pela sociedade de risco, na qual há uma tendência de perigo global e 

universalização dos riscos, independentemente de diferenças sociais e econômicas. 
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de estabelecer uma nova relação entre desenvolvimento e meio ambiente, 

buscando um nível de sustentabilidade capaz de promover o crescimento 

econômico e, simultaneamente, a manutenção de um amplo conjunto de 

fatores que produzem efeitos diretos ou indiretos, mediatos ou imediatos, 

sobre os seres vivos e o equilíbrio ecológico do planeta. (FERREIRA, 2012, 

p.120) 

 

Viveu-se por muito tempo crendo piamente que o crescimento econômico, era 

acompanhado de uma melhoria na qualidade de vida e que essa engrenagem constituía o 

progresso. Ledo engano. Hoje é possível perceber que pode perfeitamente haver uma 

contraposição marcante entre quantidade de bens e qualidade de vida, o que comprova a tese 

exposta por Morin (2000) de que a palavra progresso não se recobre de obviedade. 

A história tem imputado toda a miséria e sofrimento causados por alguns seres 

humanos em detrimento de outros seres humanos, justamente tratando-lhes como outros. 

Outros esses que eram individualizados em outrora e devidamente separados por ―fronteiras 

reais e simbólicas‖ (BECK, 2011, p.7) que isolavam os riscos. Ocorre que, hoje, não existem 

mais os outros, não há mais distanciamento, o que pode ser melhor visualizado através da 

contaminação nuclear, vide Chernobyl, que deixou claro que não existem barreiras de 

separação na Sociedade de Risco. Porém, há de se ressaltar, que os riscos alimentam a lógica 

capitalista do desenvolvimento uma vez que são excelentes negócios e criam necessidades 

insaciáveis tratadas aqui como um ―[...] barril de necessidade sem fundo, interminável, 

infinito, autoproduzível.” (BECK, 2011, p. 28).  

Conforme já anunciado, os riscos são universais, porém, a forma de manejar as 

situações de risco e contorná-las é desigualmente distribuída entre as diferentes camadas de 

renda e educação, pois quem tem possibilidades financeiras pode contornar a situação mesmo 

que temporariamente, conforme aduz Beck: 

 

As possibilidades e capacidades de lidar com situações de risco, de contorna-

las ou compensá-las, acabam sendo desigualmente distribuídas entre 

distintas camadas de renda e educação: quem dispõe do calço financeiro de 

longo prazo pode tentar contornar os riscos através da escolha do local e da 

configuração da moradia (ou através de uma segunda moradia, féria, etc.). O 

mesmo vale para a alimentação, a educação e para as correspondentes 

posturas em relação à comida e à informação. Um bolso suficientemente 

cheio é capaz de colocar alguém em posição de refestelar-se com ovos de 

―galinhas felizes‖ e folhas de ―alfaces felizes‖. Educação e uma postura 

sensível à informação abrem novas possibilidades de relacionamento e de 
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esquiva. Podem-se evitar determinados produtos (por exemplo, fígados de 

vacas velhas, com altos teores de chumbo) e, por meio de técnicas 

nutricionais bem-informadas, variar o cardápio semanal de tal maneira que 

os metais pesados presentes no peixe do Mar do Norte sejam diluídos, 

complementados, relativizados (ou mesmo intensificados, quem sabe?) pelos 

aditivos tóxicos presentes na carne suína e no chá. Cozinhar e comer 

convertem-se numa espécie de química alimentar implícita, numa espécie de 

cozinha do diabo com pretensão minimalizadora, se bem que conhecimentos 

bastante sofisticados são necessários para que se consiga, em termos de 

―tecnologia nutricional‖, passar a perna por conta própria na superprodução 

de toxinas e venenos na indústria química e na agricultura. (BECK, 2011, p. 

42)  

Embora Beck afirme que os riscos sejam universalmente distribuídos, inclusive 

ilustrando sua tese com o que chama de ―efeito bumerangue‖
91

, Acserald (2009), em 

contrapartida indica que há uma imposição desproporcional dos riscos ambientais. Assim, as 

regiões pobres tem sido o destino de empreendimento econômicos indesejados em termos de 

impactos ambientais, o que consagra a injustiça social. 

O pensamento neoliberal transformou a natureza em mercadoria, trazendo ao mercado, 

consequentemente, papel de destaque nas decisões que envolvem o meio ambiente. Tal 

atitude apresenta um efeito devastador uma vez que o lucro não tem olhos para a miséria da 

população atingida por seus empreendimento e tampouco demonstra preocupações com a o 

esgotamento da natureza, criando a ―[...] pobreza localizada e a riqueza mundializada.‖ 

(BECK, 2011). Nesse sentido, assevera Acserald: 

 

Conforme indica o referido memorando do Banco Mundial, é para as regiões 

pobres que se têm dirigido os empreendimentos econômicos mais danosos 

em termos ambientais. Do mesmo modo, é nas áreas de maior privação 

socioeconômica e/ou habitadas por grupos sociais e étnicos sem acesso às 

esferas decisórias do Estado e do mercado que se concentram a falta de 

investimento em infra-estrutura de saneamento, a ausência de políticas de 

controle dos depósitos de lixo tóxico, a moradia de risco, a desertificação, 

entre outros fatores, concorrendo para suas más condições ambientais de 

vida e trabalho.‖. (ACSERALD, 2009, p.9) 

 

                                                           
91 O ―efeito bumerangue‖ refere-se ao fato de que cedo ou tarde os riscos da modernização acabam alcançando 

quem os produziu ou lucrou com eles e é este argumento que corrobora a tese do autor de que a sociedade de 

risco implode o sistema de classes, pois nem mesmo o dinheiro traz segurança a quem o detêm. 
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 A injustiça ambiental é proveniente, em Acserald (2009) a partir da proteção 

ambiental desigual e do acesso desigual aos recursos ambientais. A proteção ambiental é 

desigual quando as políticas ambientais não abarcam todos os atores envolvidos tanto porque 

são omissas quanto porque gera riscos desproporcionais para os menos abastados. A 

desigualdade é proveniente de processos de decisão dos quais os principais prejudicados não 

figuram e sequer conhecem. No que diz respeito à desigualdade ambiental fundada no acesso 

desigual aos recursos ambientais, esta envolve diversas esferas que vão desde a produção ao 

consumo, melhor explicitadas nas palavras do autor: 

 
O acesso desigual na esfera da produção manifesta-se no processo de 

contínua destruição de formas não-capitalistas de apropriação da natureza, 

tais como o extrativismo, a pesca artesanal, a pequena produção agrícola ou 

o uso de recursos comuns. Seus protagonistas são atingidos pelos impactos 

ambientais dos grandes projetos de desenvolvimento implantados em áreas 

de fronteira de expansão do capitalismo. A introdução, em tais áreas, de 

monoculturas e pastagens, projetos viários, barragens, atividades 

mineradoras, etc. provoca grandes efeitos de desestabilização das atividades 

nas terras tradicionalmente ocupadas. Trata-se, portanto, dos casos em que, 

em certas combinações de atividades, o meio ambiente transmite impactos 
indesejáveis (as ditas ―externalidades‖) que podem fazer com que o 

desenvolvimento de uma atividade comprometa a possibilidade de outras 

atividades se manterem.‖. (ACSERALD, 2009, p.74) 

 

Em outras palavras: a a propriação da natureza resta adstrita aos detentores do capital, 

criando processos de exclusão egoísticos que não privilegiam formas artesanais de produção 

desenvolvidas por aqueles que são os principais atingidos pelos impactos ambientais 

produzidos pelo capitalismo e que tem suas atividades comprometidas. Deve-se considerar 

que tais atividades não-capitalistas de apropriação da natureza estão atreladas à  subsistência 

de diversas famílias enquanto que as atividades econômicas de exploração da terra por 

atividades mineradoras, monoculturas, pastagens, representam lucro expressivo, porém para 

um número mínimo de envolvidos, mostrando que a desigualdade ambiental está muito 

próxima da desigualdade social. 

Pode-se afirmar que a crise ecológica que se evidencia atinge a todos, mas não se pode 

afirmar com a mesma certeza que a distribuição dos seus efeitos ocorre de forma igual, sob 

pena de se incorrer em um pensamento simplista, pois conforme já abordado e facilmente 

perceptível, os menos favorecidos, os excluídos, aqueles que estão à margem da sociedade, 

são os mesmos que absorvem ferozmente os riscos ambientais produzidos, sem que os 



 

230 
 

governos mostrem grandes preocupações em caminhar para uma reviravolta dessa realidade. 

Essa lógica pode ser explicada pela proposição de Beck (2011, p. 49) ao afirmar que ―Existe 

uma sistemática força de atração entre pobreza e riscos extremos.‖. 

A fim de superar o quadro de desigualdade apresentado, Staczuk e Ferreira (2012) 

ressaltam a necessidade da construção de um Estado de Direito Ambiental de cunho 

socioambiental, a partir de uma visão sistêmica de meio ambiente que integre a perspectiva 

ambiental e social. Assim, o Estado não deve apenas se ater a observar as normas contidas na 

Constituição Federal, mas, pelo contrário, deve estabelecer compromissos em favor do meio 

ambiente a partir de uma visão integradora entre o meio ambiente e a sociedade. 

 

2. SOBRE UMA POSSÍVEL CONCEITUAÇÃO DA JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL 

 

Conforme já abordado até aqui, é possível compreender a divisão desproporcional dos 

riscos ambientais, segundo Acserald (2009) como injustiça ambiental. Logo, partindo em 

sentido oposto, pode-se rumar no sentido de que a justiça ambiental pressupõe uma divisão 

equitativa dos inevitáveis riscos ambientais assumidos na quadra do atual desenvolvimento 

capitalista, entre todas as classes, dirimindo o quadro de exclusão vivenciado. Trata-se, ainda, 

de uma alteração necessária no processo de tomada de decisões relacionado ao quadro de 

ameaças ambientais. 

Nas palavras de Acserald (2009, p.9) a noção de justiça ambiental pressupõe o direito 

―[...]a um meio ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, onde o “meio ambiente‟ é 

considerado em sua totalidade, incluindo suas dimensões ecológica, físicas construídas, 

sociais, políticas, estéticas e econômicas.”. Nessa perspectiva, exsurge a ideia de que o 

direito referido necessita de sua realização plena, que envolve a promoção da dignidade dos 

destinatários. 

Cabe apontar, nessa perspectiva que a dignidade da pessoa humana implica uma 

obrigação geral de respeito pela pessoa/grupo que envolve um conjunto de deveres e diretos 

capazes de colaborar com aquilo que Sarlet (2008) chama de ―florescimento humano‖.  Trata-

se de condições existenciais para uma vida saudável garantidas pelo Estado, sob a perspectiva 

do seu papel de respeito ao indivíduo e à comunidade. 

 

Assim sendo, tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 

e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 



 

231 
 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos. (SARLET, 2008, p. 37) 

 

Entretanto, o ―florescimento humano‖ está comprometido, entre outros fatores, por 

aquilo que Sarlet (2001) denuncia como ―fascismo societal‖ (concepção desenvolvida por 

Boaventura de Sousa Santos) e o aumento da opressão socioeconômica como sendo os 

irradiadores de reflexos diretos nos Direitos Fundamentais, dentre eles, destaca: 

 

Dentre estes reflexos, cumpre destacar: a) a intensificação do processo de 

exclusão da cidadania, especialmente no seio das classes mais 

desfavorecidas, fenômeno este ligado diretamente ao aumento dos níveis de 

desemprego e subemprego, cada vez mais agudo na economia globalizada de 

inspiração neoliberal; b) redução e até mesmo supressão de direitos sociais 

prestacionais básicos (saúde, educação, previdência e assistência social), 

assim como o corte ou, no mínimo, a "flexibilização" dos direitos dos 

trabalhadores; c) ausência ou precariedade dos instrumentos jurídicos e de 

instâncias oficiais ou inoficiais capazes de controlar o processo, resolvendo 

os litígios dele oriundos, e manter o equilíbrio social, agravando o problema 

da falta de efetividade dos direitos fundamentais e da própria ordem jurídica 

estatal. (SARLET, 2001, p. 7) 

 

Entre as formas de ―fascismo social‖ trazidas por Santos (2003), encontra-se 

o ―fascismo da insegurança‖ que se funda sobre o sentimento de insegurança da população e 

dos grupos sociais vulnerabilizados pela precariedade de emprego, por acidentes ou 

acontecimentos desestabilizadores. Nesta modalidade as pessoas encontram-se tão temerosas 

de seu futuro presente que alargam sua tolerância, de forma a aceitar situações que lhe são 

onerosas em troca de um pouco mais de segurança ou um pouco menos de insegurança. Este 

conceito em muito interessa ao vislumbramento das relações frágeis e desfazíveis de trabalho 

e emprego vivenciadas na sociedade atual. 

A ideia de fascismo social implica sempre a dominação explícita de um grupo por 

outro e é um fenômeno penetrável em qualquer esfera. As situações de crise ao fragilizarem 

as instituições do Estado e o direito a ter Direitos, ao hegemonizarem discursos marcados pela 

análise custo-benefício, pela rentabilidade, favorecem e reforçam as lógicas subjacentes aos 

processos de fascismo social.  
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Santos (2003) elenca as formas principais de fascismo social como sendo o fascismo 

do apartheid social, fascismo paraestatal, fascismo da insegurança e fascismo financeiro. A 

primeira – ―fascismo do apartheid social” está relacionada à segregação social dos excluídos 

mediante a divisão das cidades em zonas selvagens e zonas civilizadas. De um lado as zonas 

selvagens equivalentes às zonas do estado natural hobbesiano, enquanto que as zonas 

civilizadas são correspondentes às zonas do contrato social, encontrando-se sob a ameaça 

permanente das zonas selvagens. Ressalta-se que nas zonas civilizadas, o Estado atua de 

forma democrática, porém, nas zonas selvagens, ele atua de uma forma fascizante, sem a 

menor consideração, nem sequer na aparência, pelo Estado de Direito.  

A segunda forma de fascismo social é ―o fascismo para-estatal”. Esta modalidade está 

relacionada com a usurpação das prerrogativas estatais por parte de atores sociais bastante 

poderosos com a cumplicidade do Estado. A terceira forma é o “fascismo da insegurança” 

que se funda sobre o sentimento de insegurança das pessoas e dos grupos sociais 

vulnerabilizados pela precariedade de emprego ou por acidentes ou acontecimentos 

desestabilizadores. Nesta modalidade as pessoas encontram-se tão temerosas de seu futuro 

presente que alargam sua tolerância, de forma a aceitar situações que lhe são onerosas em 

troca de um pouco mais de segurança ou um pouco menos de insegurança.  

A quarta forma de fascismo social é o “fascismo financeiro”. Este, apesar de cruel, é 

amplamente disseminado através do controle de mercados financeiros que resultam das 

decisões de investidores individuais ou institucionais espalhados pelo mundo inteiro, que nada 

tem em comum para além do desejo de maximizar os seus ativos.  

Todos esses aspectos supracitados vivenciados na sociedade de risco apontam que a 

noção de bem-estar insculpida na Constituição Federal é apenas um holograma e que a Ordem 

Econômica baliza as demais relações subjacentes. Para Acserald (2009) a justiça ambiental 

inclui também o direito a um meio ambiente de trabalho sadio, sem que se precise escolher 

entre o desemprego ou próprio risco, o que não é possível diante do panorama apresentado 

por Santos (2003) no que chama de ―fascismo da insegurança‖. A fim de contrariar essa 

lógica subjacente ao desenvolvimento é necessário assumir a premissa de que a prosperidade 

de uns não se dê em detrimento do que já são pobres 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Buscar uma conceituação atual para o termo ―Justiça Socioambiental‖, amplamente 

utilizado e tão indefinido, é a árdua tarefa que se impôs nesse opúsculo, compreendendo a 

Constituição Federal de 1988, a partir da leitura da Ordem Econômica e Financeira insculpida 

no art. 170, como o ponto de partida que expressa o desejo do constituinte em fomentar um 

desenvolvimento econômico calcado na redução das desigualdades regionais e sociais. Ao 

mesmo tempo que o que se contempla é a prevalência da Ordem Econômica e Financeira 

inclusive sobre o Meio Ambiente ecologicamente equilibrado a partir de um crescimento 

econômico não pautado pela melhoria na qualidade de vida dos envolvidos. 

Explanou-se sobre os riscos anunciados provenientes das atividades econômicas 

calcadas na expropriação da natureza concluindo-se que se tratam de riscos universais, porém, 

distribuídos de forma desigual entre as diferentes camadas de renda e educação. Em outras 

palavras, a desigualdade ambiental anda no passo da desigualdade social, pois o pensamento 

neoliberal transformou a natureza em mercadoria, instituindo a injustiça ambiental. 

 Através da ajuda da literatura selecionada conclui-se que a justiça ambiental, em 

breves linhas, pressupõe uma divisão equitativa dos inevitáveis riscos ambientais assumidos 

pelo desenvolvimento capitalista, além da participação no processo de tomada de decisões acerca 

dos riscos ambientais que se pretende assumir, do direito a um meio ambiente de trabalho sadio, 

do acesso a esfera da produção através de formas não-capitalistas de apropriação da natureza, 

bem como na esfera do consumo dos bens produzidos com os recursos naturais expropriados. 

 De outra senda, a injustiça ambiental é visualizada a cada vez que o destino da 

instalação de indústrias de potencial poluidor é escolhido com base no nível de 

desenvolvimento do país, afim de direcionar riscos ambientais para locais com uma população 

vulnerável e governos omissos, inclusive contando com a ajuda de incentivos fiscais, além da 

abundância de mão-de obra barata alavancada pela precariedade dos empregos e pelo medo do 

desemprego.  

 As chances de efetivação da Justiça Socioambiental no atual cenário neoliberal se 

mostra cada vez mais distante, sobretudo em países como o Brasil, constituído de muitas 

minorias excluídas que contam com vertiginosas deficiências em termos de efetivação de 

Direitos Sociais, pois, uma vez que não tem acesso sequer à moradia, saneamento, educação 

de qualidade e a própria dignidade humana, tampouco terão seu direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado assegurado. 
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Assim sendo, o termo Justiça Socioambiental aqui tratado, deve ser invocado sempre e 

somente quando o que estiver em jogo diga respeito a um meio ambiente equilibrado para 

todos, à distribuição de risco entre todos, ao incentivo das formas até então subalternizadas de 

atividades econômicas não-capitalistas e à participação ativa dos cidadãos envolvidos, sob a 

égide da cidadania ambiental e sob o novo paradigma ecológico voltado a atender os anseios 

sociais, dirimir as desigualdades sociais e permitir um convívio harmônico entre homem e 

natureza, amparado no cotejo principiológico constitucional. 
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Resumo 

 

 

É necessário compreender que a universidade tem a função social de formar profissionais 

éticos, sob o paradigma crítico, tornando-os seres mais comprometidos com a transcendência da 

crise civilizatória que vivemos. Na educação ambiental, os componentes ‗reflexivo‘ e 

‗participante‘ são importantes para que a coletividade tenha clareza quanto as causas dos 

problemas e dificuldades que enfrenta. Esse estudo teve como propósito a compreender como 

as/os estudantes de um curso universitário acreditam que a educação ambiental pode contribuir 

para o desenvolvimento de um campus socioambientalmente sustentável. Para isso, realizamoss  

um estudo de caso exploratório, com levantamento de dados primários e secundários, 

analisados a partir de uma pesquisa quali-quanti.  Na análise dos resultados, constatamos que os 

estudantes consideram importante estudar num espaço socioambientalmente sustentável, porém 

não participam dos processos de gestão ambiental universitária. As injustiças do sistema 

hegemônico que vivemos exigem rupturas sociais, ambientais, políticas e econômicas, 

consideramos que uma maneira efetiva de buscá-las é estimular permanentemente a construção 

de espaços educativos que sejam capazes de estabelecer relações dialógicas  de ação-reflexão-

ação entre os sujeitos envolvidos. Consolidando, assim, no meio acadêmico, valores de justiça 

social e equilíbrio ambiental através do ensino, da pesquisa, da extensão, e da administração. 

 

Educar é se relacionar, respeitar, romper e transcender. 

A tarefa da educação é formar seres humanos para o presente, para 

qualquer presente, seres nos quais qualquer outro ser humano possa 

confiar e respeitar, seres capazes de pensar tudo e fazer tudo o que é 

preciso como um ato responsável a partir de sua consciência social‖. 

(Maturana & Rezepka) 

A educação pode assumir um papel preponderante na potencialização da capacidade 

humana de modificar as circunstâncias de sua existência, de uma maneira crítica e dialética, 

pois o ser humano possui a incrível habilidade de, na prática, desenvolver-se continuamente, 

transmutando (modificando não só a forma, mas também a essência) a maneira como se 

relaciona cultural, social e ambientalmente. A educação ambiental (EA) crítica traz no seu 

campo de pesquisa, reflexão e ação, um posicionamento de mudança, buscando uma 

organização social justa e solidária. Pesquisar dentro deste campo da EA é por justamente 
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compreender que essa perspectiva promove reflexões e ações críticas com relação ao sistema 

social vigente, preocupando-se em desvelar as razões pelas quais a crise socioambiental só vem 

se intensificando, trazendo para o debate o modo de vida social e o modelo de produção injusto 

e opressivo atual e, para a ação, modos de romper com tal realidade.  

Estudar um espaço educativo formal, com todas suas singularidades e desafios, é uma 

maneira de contribuir com o desenvolvimento dessa nova forma de relações que a EA crítica, 

transformadora e emancipatória propõe, buscando uma formação crítica que fomente 

emancipação e autonomia humana. Desta maneira, tivemos como nosso fenômeno de pesquisa 

a Universidade Federal do Rio Grande, mais especificamente seu campus avançado em Santa 

Vitória do Palmar/RS.  A principal razão pela qual acreditamos ter sido importante realizar este 

estudo em tal campus é o estimulo para a construção permanente de um espaço educativo capaz 

de estabelecer relações de ação-reflexão-ação entre os sujeitos envolvidos, fortalecendo valores 

de justiça social e equilíbrio ambiental através do ensino, da pesquisa, da extensão e da 

administração universitária. 

Desta maneira, considerou-se relevante conhecer qual é o papel da gestão universitária 

no desenvolvimento de um campus socioambientalmente sustentável, a partir de uma 

perspectiva de educação ambiental crítica?  

A mudança social é causa e consequência da transformação individual, estabelecendo 

uma relação dialética recíproca entre a coletividade e a singularidade de cada pessoa. A  práxis 

educativa, através do debate e da contextualização das problemáticas socio-ambientais 

enfrentadas pela comunidade, torna o processo mais articulado com a realidade e os saberes 

das/os educandas/os. Quando se problematiza as relações de poder existentes na sociedade, 

E.A. crítica articula-se com a pedagogia política, alicerçada na educação política, defendida por 

Guimarães (2002) e Reigota (2012) como sendo um importante instrumento de luta social.   

No enfrentamento das mazelas sociais, a educação é um elemento da luta por justiça 

social. Não por acaso o modelo educacional formal posto é centrado na perspectiva do mercado, 

onde as/os educandas/os 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 que defendem que a emancipação humana só pode ser plenamente 

alcançada em uma sociedade justa e equânime.  A E.A. crítica, transformadora e emancipatória 

configura-se, portanto, como um mecanismo de mudança social e cultural, no sentido 
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libertador, que, aliada a outras iniciativas políticas, legais, sociais, econômicas, educacionais e 

técnico-científicas, busca responder aos desafios da contemporaneidade (LIMA, 2002). 

Ao atuarmos como educadoras/es ambientais, desenvolvemos nossas atividades num 

campo da ação, onde a integração com os movimentos sociais é de suma importância na 

contribuição das transformações socioambientais necessárias para a qualidade de vida de todos 

os seres vivos, assim como para o equilíbrio dos ecossistemas. Para isso, é necessário que o 

diálogo e o debate sejam permanentes entre todos os atores, gerando as bases para uma 

educação que pautada na construção de uma pluralidade de gênero, de etnia, cultural e social.  

Defender uma sociedade baseada na sustentabilidade socioambiental é defender uma 

sociedade em que a forma de viver, o modelo econômico, as tecnologias científicas, as 

estruturas construídas, o uso e manejo dos serviços naturais, assim como a forma de semear e 

colher os alimentos, não interfiram na capacidade da Terra de se regenerar. 

A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é fruto de um processo  social, o 

qual as relações educativas possibilitam que os seres envolvidos ressignifiquem o convívio 

entre si e com os ecossistemas, através  dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor 

à Terra e à comunidade de vida, com solidariedade para com as gerações futuras e construindo 

uma democracia ―socioecológica‖. (BOFF, 2012) 

Numa análise sobre a crise civilizatória que enfrentamos, Leff (2010) afirma que é 

necessário e urgente aprendermos a construir uma nova racionalidade social e produtiva, 

compreendendo não só com as ciências, mas também com os saberes populares, aprendendo a 

‗nos sustentar em nossos saberes incompletos, na incerteza e no risco, mas também na pulsão de 

saber‘ (LEFF, 2010. p.184). Ele nos chama a atenção para o fato de aprendermos a ouvir as 

harmonias, abrir nossa razão e sensibilidade para deixar nosso ser ser, abrindo, assim, ―as 

comportas do tempo para um devir, para um por-vir que não seja apenas a inércia dos processos 

desencadeados por um mundo economicizado e tecnologizado‖ (LEFF, 2010. p.184). 

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. Uma gestão ambiental democrática e transparente pressupõe que os diferentes atores 

sociais disponham de conhecimentos e habilidades que lhes permitam intervir efetivamente no 
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planejamento e execução de ações que afetem a qualidade do meio ambiente. (QUINTAS, 

1995. p.6) 

Só é possível desenvolver tal tarefa mediante processos de participação coletiva, onde o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, ambientais e culturais, compartilham e 

desenvolvem conhecimentos, habilidades e competências voltadas para a justiça 

socioambiental. A EA e a gestão ambiental precisam estar alinhadas, através de processos que 

atendam as reais necessidades vividas no cotidiano. É necessário, para isso, conhecer e 

interpretar o cenário. Por meio do planejamento ambiental, é possível mapear as problemáticas 

enfrentadas e definir as metodologias que melhor podem atender e solucionar os pontos críticos 

enfrentados pelos sujeitos envolvidos (SANTOS & SATO, 2006). 

Para realizar a gestão ambiental realmente comprometida com as transformações 

necessárias para a preservação da vida e dos ecossistemas, é necessário desenvolver um saber 

ambiental que guie a elaboração de ―indicadores interprocessuais, capazes de analisar, avaliar e 

monitorar sistemas e processos ambientais complexos‖ (LEFF, 2013. p.152), os quais permeiam 

tanto os sistemas de gestão ambiental quanto suas relações com os processos de educabilidade 

ambiental. 

Universidade e Sustentabilidade Socioambiental 

O ego-centrismo do modelo social utilitarista, consumista e tecnicista, que busca o 

crescimento econômico e coloca a natureza submetida ao ser humano, desencadeou os 

problemas civilizatórios que enfrentamos atualmente. Tal paradigma deve ser debatido com 

criticidade nos espaços de educação, sejam eles formais ou informais, para criar uma nova 

ordem de vida social, onde a justiça e a sustentabilidade ambiental sejam os principais 

parâmetros nas relações estabelecidas. 

Nesse sentido, Santos (2011) defende uma reforma institucional nas universidades 

públicas, visando realinhá-las com as demandas e necessidades da sociedade, e não mais do 

capital. Para isso apoia a criação de redes de cooperação entre as universidades; a democracia 

interna e externa; e a avaliação participativa. Traz o conceito pluriversitário, em contra posição 

com o modelo universitário, o qual assume 

(...) a contextualização do conhecimento e a participação dos cidadãos 

ou comunidades enquanto utilizadores e mesmo coprodutores de 

conhecimento, leva que essa contextualização e participação sejam 
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sujeitas a regras que tornem as relações entre universidade e seu meio 

social e legitimem as decisões tomadas no seu âmbito. (SANTOS, 2011. 

p.99) 

O autor defende que a função social universitária é construir e disseminar 

conhecimentos, através da valorização dos saberes populares, da participação de todos os atores 

sociais envolvidos no ambiente interno e externo da instituição, e da pesquisa científica 

comprometida com necessidades sociais. Para além do confronto entre os conhecimentos 

teóricos- científicos e os saberes populares, é necessário que a universidade assuma a 

responsabilidade incondicional do pensamento, aliando-se a forças extra acadêmicas, 

instituindo uma contraofensiva criativa sobre todas as formas de soberania de poder 

institucional. Assim, é necessário invocar o canto do pássaro para sair da racionalidade que o 

aprisiona, libertando a capacidade criativa do homem e ― para que a palavra possa dar lugar ao 

inédito, ao que ainda não é.‖ (LEFF, 2010. p.162) 

A incorporação deste debate nas funções administrativas das universidades implica na 

reformulação das atuais estruturas acadêmicas, permitindo a incorporação da temática 

ambiental nos programas de pesquisa, docência e extensão, dentro de uma perspectiva 

interdisciplinar. Uma proposta nesta lógica é um passaporte para transitar deliberadamente 

pelas fronteiras tradicionais do conhecimento. (SANTOS & SATO, 2006) 

Desenvolver esses esforços, de caráter crítico, nos ambientes universitários, estimula a 

existência das ações que buscam romper com a armadilha paradigmática do modelo social 

vigente. Vivenciar coletivamente tais transformações, estimula a visão e a efervescência de um 

ambiente universitário dinâmico. Esse conceito de universidade sustentável, tem na perspectiva 

da construção do conhecimento contextualizado, para além da mera transmissão de 

informações, o alicerce da sua política pedagógica.  

É necessário que a universidade desenvolva a sustentabilidade em seus múltiplos 

aspectos, através das atividades curriculares, disciplinas e projetos interdisciplinares, 

estudo da legislação e da política ambiental e, conhecimentos sobre gestão ambiental.  Tais 

processos ainda são incipientes entre as universidades brasileiras, pelo menos se 

analisarmos na perspectiva sistêmica, porém é importante lutarmos para que as 

universidades sejam comprometidas com a sociedade, que integrem todos os indivíduos 

nos seus processos políticos administrativos, que busquem alinhar suas atividades de 

acordo com a capacidade de suporte do ecossistema, que preserve a qualidade de vida 
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para todos pautada na justiça social, na convivência e no respeito entre povos e culturas, e 

na garantia dos direitos civis, políticos e sociais. 

Aspectos Metodológicos 

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 integral de certo fenômeno de 

interesse (COUTINHO,2008). 

Desta maneira, realizamos um estudo caso avaliativo no campus avançado da FURG em 

Santa Vitória do Palmar/RS, tendo como sujeitos de investigação os estudantes do curso de 

bacharelado em Turismo Binacional. Analisamos informações que nos auxiliaram a entender 

quais as potencialidades da E.A. no processo de constituição de um campus 

socioambientalmente sustentável.  

Como primeira etapa do estudo, realizamos uma pesquisa documental, sobre o contexto 

histórico de constituição do campus de Santa Vitória do Palmar/RS, sobre as políticas e 

procedimentos administrativos relativos a gestão ambiental.  Paralelamente, aplicamos 

questionários semi-estruturados nos sujeitos de investigação, analisando, através do método 

Survey, o espaço da EA no cotidiano do campus avançado de Santa Vitória do Palmar/FURG, 

assim como identificar as potencialidades da EA em desenvolver métodos 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, usamos o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). A amostragem da pesquisa foi constituída pelas/os 58 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 foi 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 das/os estudantes 

sobre a crise socioambiental enfrentada, que se pode legitimar um campus como sendo 
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sustentável e comprometido com o real enfrentamento das mazelas sociais (LAYRARGUES, 

2011).  

Resultados e discussão  

Em 2014, o campus comportava cinco turmas do curso de bacharelado em Turismo 

Binacional, uma do curso de bacharelado em Hotelaria e uma do curso de Tecnologia em 

Gestão de Eventos, o campus possuía quatro prédios, sendo três reformados e um construído. 

No plano de ampliação, estava prevista a construção de uma casa de estudantes, restaurante 

universitário, prédio de convivência, biblioteca e salas de aula.  

A comunidade universitária do campus era constituída por 17 docentes efetivos (14 

presentes e 3 afastados para qualificação de mestrado e doutorado), 120 estudantes (entre as 6 

turmas dos cursos de bacharelado e Turismo Binacional e Gestão Hoteleira e tecnologia em 

Gestão de eventos), 7 servidores administrativos (1 técnico em Eventos, 1 técnico em hotelaria, 

1 técnico em Turismo, 1 bibliotecária, 1 secretário, 1 auxiliar administrativo e 1 assistente 

social) e 9 servidores gerais ( 2 na limpeza, 1 zelador e 6 seguranças). Todos se conhecem e 

confraternizam momentos e vivencias no campus, sendo isso um aspecto importante para a 

participação coletiva nos processos de gestão universitária e educação ambiental .  

Analisando as ementas das disciplinas do curso de bacharelado em Turismo Binacional, 

percebemos que as temáticas ambientais eram desenvolvidas com ênfase no patrimônio 

ambiental enquanto potencial de serviços turísticos, não problematizando o modo como a 

sociedade se relaciona com o meio ambiente. A própria ênfase já demonstra isso quando retrata 

o meio ambiente como patrimônio natural, ora a natureza não é um patrimônio ou um recurso a 

ser explorado para potencializar o consumo e fortalecer o capital. A natureza é a base se 

sustentação da vida, é a própria vida, é como os seres vivos se relacionam e como se 

constituem, é o meio onde relações entre os aspectos sociais e naturais estão em constantes e 

dinâmicas interações. Para Boff (2004; 2012) perceber a natureza sob o paradigma 

mercadológico é colocar em risco a vida na terra, é defender a exploração do ser humano sobre 

todos ambientes bióticos e abióticos.  

Por ter um papel importante na constituição da cidadania, a educação formal deve(ria) 

fomentar debates que busquem compreender as razões pelas quais estamos passando por uma 

crise civilizatória, onde a competição, o egoísmo, a opressão e a exploração são aspectos 
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primordiais para a manutenção da mesma. Não é conceituando a natureza como um patrimônio 

que vamos compreender o quão complexo e belo são os ambientes naturais. Nas ementas das 

disciplinas, percebemos que um tema de tanta complexidade vem sendo compreendido e 

abordado superficialmente e, que é necessário um debate crítico sobre a temática 

socioambiental para formar profissionais éticos e responsáveis por um presente e um futuro 

mais justo socialmente e equilibrado ambientalmente. 

Caracterização dos sujeitos pesquisados 

Constatamos que para os estudantes entrevistados ter uma formação ambiental durante 

sua vida acadêmica é importante, pois os diálogos em aula, as pesquisas extraclasse, a 

participação para a efetivação dos procedimentos de gestão ambiental e as conversas informais 

contribuem para que as/os discentes saibam da necessidade de se tornarem profissionais 

responsáveis pela diminuição dos impactos socioambientais que suas atividades podem gerar. 

Tal constatação é devido ao fato de que 74,1 % afirmaram ser importante uma formação 

ambiental durante a graduação para poder contribuir com a sustentabilidade socioambiental de 

suas futuras atividades profissionais.  

Ao serem questionados, somente 15,5% dos estudantes consideram que o campus gera 

impactos ambientais negativos, relatando tais impactos como sendo as obras, os resíduos 

gerados pelos estudantes, falta de seleção do lixo, lixeiras com resíduos misturados de forma 

indiscriminada, poda de árvores sem manejo correto, e uso excessivo de papel. 

Do total de entrevistados, somente 8,6% sabem da existência de projetos de ensino, 

pesquisa e/ou extensão sobre práticas de sustentabilidade, os quais afirmaram que o campus 

desenvolve/desenvolveu projeto de extensão de esterilização dos animais domésticos das 

comunidades do entorno do campus, em parceria com a prefeitura municipal de Santa Vitória 

do Palmar; projeto de extensão que analisa o entorno da Estação Ecológica do Taim, e propõem 

ações de sustentabilidade para a prática de ecoturismo na mesma; e os trabalhos realizados em 

disciplinas. Dos que sabem da existência de projetos na área da sustentabilidade 

socioambiental, 60% participam/participavam de tais projetos, sendo que os que se envolveram 

em tais projetos os consideraram importantes para sua formação acadêmica. 

Quando perguntamos se seria importante investir esforços para tornar o campus em um 

ambiente sustentável, 96,6% dos estudantes consideraram que sim. Os motivos pelos quais 
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apontaram tal importância são: a contribuição para o desenvolvimento sustentável e 

conscientização dos acadêmicos; para que haja economia dos recursos não renováveis e, então 

tornar o campus ‗ecologicamente correto‘; ser um exemplo em sustentabilidade tornando-se um  

espaço educador sustentável; para a formação de profissionais conscientes da crise 

socioambiental enfrentada; para a preservação dos bens ambientais; e para que os debates 

socioambientais em sala de aula sejam mais qualificados.  

Considerações finais 

Os estudantes do curso de bacharelado em Turismo Binacional compreendem ser 

importante uma maior participação nos processos de planejamento, execução e avalição de 

gestão universitária, visando a sustentabilidade socioambiental do espaço educativo e uma 

formação ambiental mais qualificada e coerente com os paradigmas de superação da 

degradação ambiental que as atividades humanas geram. 

Para a E.A. crítica, transformadora e emancipatória, as experiências constituem os 

sujeitos da mesma maneira que os sujeitos constituem as experiências em únicas e 

transformadoras. Vivenciar a formação acadêmica num espaço permeado de uma cultura 

ambiental sustentável possibilitará desenvolver valores de responsabilidade compartilhada, 

justiça social, equilíbrio ambiental e igualdade socioambiental. Fomentando a oportunidade de 

construir as habilidades profissionais, respeitando os conhecimentos técnico-científicos assim 

como os saberes e as práticas tradicionais.  

É possível, assim, verificar que os discentes têm interesse em estudar num campus 

socioambientalmente sustentável, que possa servir de exemplo para a comunidade local, 

tornando-se um espaço educador sustentável. Para isso, é necessário que a administração do 

campus desenvolva um programa de EA institucional local, dentro dos paradigmas da EA 

crítica, transformadora e emancipatória, baseada na participação coletiva, no equilíbrio 

ambiental, na qualidade de vida e na justiça social. 
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OS SENTIDOS SENSORIAIS HUMANOS E O MEIO 

AMBIENTE: UMA ANIMAÇÃO DE LEITURA PARA O 

(RE)CONHECIMENTO DO SUJEITO QUE INTERAGEM 

SENSORIALMENTE COM O MUNDO 

 

Diego Viana Borges
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Resumo 

O presente trabalho é um relato de uma experiência que foi desenvolvida no âmbito de 

mobilidade acadêmica pelo Programa de Licenciaturas Internacionais - PLI/CAPES 

2012/1014. Partindo da leitura e análise do livro Os cinco sentidos, de Bartolomeu Campos de 

Queirós, que tem o público infantil como principal destinatário e explora a temática dos cinco 

sentidos do corpo humano com uma linguagem poética, pensou-se na elaboração de uma 

planificação de animação de leitura que tivesse o intuito de conduzir o público infantil à 

reflexão sobre a sua condição de sujeito que interage sensorialmente com o mundo que o 

rodeia, bem como evidenciar a importância do tato, da visão, da audição, do paladar e do 

olfato nas práticas ambientais na aprendizagem. Com o protagonismo das crianças nas 

atividades, pôde-se perceber que houve uma espécie de ―despertar‖ para as sensações e 

sentimentos, além da construção e ampliação de conhecimentos e da ideia de que cada sentido 

se inter-relaciona com os outros, produzindo efeitos singulares que podem ser traduzidos em 

palavras e no conhecimento do mundo.  

Palavras chave: Os cinco sentidos, animação de leitura, meio ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO, PROBLEMAS, METODOLOGIA 

 

  Como proposta de atividade de pesquisa e experimentação com protagonismo infantil, 

elaborou-se uma atividade de ―animação de leitura‖ com o livro Os cinco sentidos, de 

Bartolomeu Campos de Queirós, para um grupo escolar de 23 crianças entre três e seis anos 

de idade. O público alvo de aplicação desta atividade era proveniente do Centro de Infância 

Arte e Qualidade – CIAQ, localizado na cidade de Aveiro/Portugal.  

   Considerando que o público alvo tinha entre três e seis anos de idade, e que, por isso, 

poderia ser condicionado a maior ou menor competência leitora, adotou-se, então, uma maior 

liberdade na exploração da temática do livro por meio de algumas atividades lúdicas que 

poderiam familiarizar as crianças com a temática dos cinco sentidos do corpo humano e meio 
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ambiente. Nesta perspectiva, acredita-se que a educação ambiental aliada à percepção 

ambiental deve ter como objetivo, a compreensão de conhecimentos e, consequentemente, 

provocar uma maior sensibilização dessas crianças a respeito da preservação dos recursos 

naturais (fauna, flora, rios, matas, etc.). 

 Além disso, considerou-se que as atividades iniciais, de pré-leitura, deveriam ser de grande 

valia para que os mediadores pudessem estabelecer um vínculo com o grupo que se 

estendesse durante a leitura e possibilitasse o regresso à mesma temática no exercício de pós-

leitura. Então, para a organização e realização da sessão de animação de leitura, partimos do 

pressuposto de que tínhamos, no máximo, 60 minutos disponíveis para a atividade e 

contamos, em especial, com o livro escolhido, Os cinco sentidos, de Bartolomeu Campos de 

Queirós. Neste espaço de tempo, o trabalho de animação de leitura foi dividido em três 

momentos: I. pré-leitura, II. leitura e III. pós-leitura. Ainda vale ressaltar que todo o trabalho 

foi construído entre o grupo de crianças, os mediadores da sessão e a palavra lida. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

    I. PRÉ-LEITURA 

   01. Recepção e apresentação dos mediadores da sessão: na tentativa de conquistar a empatia 

das crianças, foi dito que os mediadores passariam uma manhã com o grupo e que seriam 

realizadas algumas atividades durante este período. Foi perguntado se o grupo estaria 

interessado a colaborar com o desenvolvimento das atividades. Com respostas positivas, 

então, foi proposto que as crianças se distribuíssem pela sala em meio círculo para que, desta 

forma, todas elas pudessem visualizar o livro e seu conteúdo durante a atividade de leitura, 

além de também terem a oportunidade de estarem mais próximas entre si e poderem interagir 

diretamente umas com as outras no processo da experiência e construção de conhecimento. 

   02. Questões iniciais: Inicialmente foi proposto as crianças alguns questionamentos sobre se 

elas gostavam de ouvir histórias; se alguém costumava contá-las em casa; que história elas 

gostavam mais de ouvir e se elas tinham uma personagem preferida, por exemplo. Pensou-se 

que, colocando estas questões, fosse possível perceber, de início, quais eram as preferências 

do grupo e quais eram as crianças mais ou menos participativas. Com isso, também foi 



 

248 
 

possível ter uma breve ideia de que registo de comunicação seria pertinente usar com o grupo 

de crianças durante o decorrer da sessão de animação de leitura. Além disso, levantaram-se 

questões referentes à leitura como: Onde se pode ler?, Para que se lê?, Como se lê? e O que é 

um escritor, um ilustrador?. Por tratar-se de uma animação de leitura para um público 

especial, o infantil, teve-se o intuito de  promover desde o início da sessão de animação uma 

atração pelo livro e pela leitura.  

   03. Introdução ao tema da sessão e às atividades: por meio do discurso direto, pretendeu-se 

introduzir a temática dos cinco sentidos dizendo ao grupo que ―o meio em que vivemos não é 

apenas para ser visto, mas para ser tocado, cheirado, ouvido e degustado; e que podemos 

conhecer o mundo por meio de percepções, por meio do nosso corpo, do ambiente e dos 

nossos sentidos‖. A seguir, então, foi proposta a primeira atividade lúdica de pré-leitura, 

chamada  ―caixa das sensações‖, que teve como parte fundamental uma caixa construída 

previamente pelos mediadores e levada no dia da sessão para a escola. 

 A) Atividade - caixa das sensações: também por meio do discurso, comparou-se a 

―caixa‖ da atividade com o mundo em que vivemos. Foi dito que dentro da caixa havia alguns 

objetos, e que cada uma das crianças do grupo teria a oportunidade de tocar em algumas delas 

e, assim, descobrir um pouco do ―mundo‖, uma vez que explorar as técnicas que privilegiam 

o uso dos sentidos auxilia a captação dos mais diversos conteúdos.  Nessa perspectiva, o 

caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que as 

crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. Logo, ―a criança ama tocar os objetos 

para depois poder reconhecê-los‖ (NOVA ESCOLA, 2006, p. 32). 

 Para aguçar a curiosidade das crianças, foram colocados alguns objetos e materiais 

dentro desta caixa surpresa chamada ―caixa das sensações‖. Esta atividade teve como intuito 

de explorar o sentido ―tato‖ através do contato com diferentes texturas e sensações. Cada 

criança teve a oportunidade de colocar a mão dentro da caixa uma vez, sentir a textura de um 

objeto ou de um material, supostamente de seu quotidiano, e tentar identificá-lo, após tentar 

explicar suas próprias sensações para os colegas como momento de partilha do que estava 

sendo vivenciado. Quando necessário, algum mediador perguntava, por exemplo: Este objeto 

é pequeno ou grande?, É áspero ou liso?, É quente ou frio? É mole (maleável) ou duro 

(rígido)? Assim, após a descrição do objeto pego, cada criança pôde retirá-lo da caixa e 
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mostrar aos colegas, verificando, ou não, sua suposição/percepção e explorar, neste momento 

final, o sentido ―visão‖. 

 B) Atividade - gat@ ceg@: com o grupo de crianças já sentado em meio círculo na 

sala de aula, foi proposto que as crianças fossem vendadas, uma de cada vez, por alguns 

minutos, para tentarem adivinhar, pelo ―olfato‖ e ―paladar‖, o que estavam cheirando e 

degustando. Toda a atividade foi auxiliada pelos mediadores, que levaram cuidadosamente até 

cada uma das crianças elementos que aparecem no poema do livro Os cinco sentidos, que 

seria lido na sequência. Estes elementos eram: grãos de café, pedacinhos da fruta manga, uma 

flor, essência de um perfume floral, pedacinhos de pão e uma porção de doce de leite. Além 

disso, foi acrescentado à atividade elementos como: canela em pau, folhas de arvores, dentes 

de alho, sabonete de bebê, casca de laranja, azeitonas, limão, balas, pedacinhos de maçã, pêra 

e banana. 

 C) Atividade - telefone sem fio: ainda posicionados em meio círculo, foi proposto que 

cada criança tentasse passar/falar secretamente, sem que ninguém mais ouvisse, uma 

palavra/frase no ouvido do colega à sua direita. Para iniciar esta atividade, um dos mediadores 

falou uma palavra/frase no ouvido da primeira criança à sua direita para que ela repetisse a 

palavra/frase para o colega do lado e, assim, sucessivamente até que a mensagem chegasse ao 

ouvido da última criança do círculo. Quando a ―corrente‖ chegou a esta última criança, ela 

deveria falar o que ouviu em voz alta, mas, no entanto, teve-se um resultado engraçado, pois a 

palavra/frase, no passar de criança para criança, no final da brincadeira parecia outra. 

  

  04. Exploração dos elementos paratextuais do livro Os cinco sentidos: após a última 

atividade lúdica de pré-leitura, deu-se, então, início à exploração dos elementos paratextuais 

do livro escolhido, na tentativa de captar a atenção e o interesse do grupo e conduzi-los a criar 

expectativas em relação ao conteúdo e a temática do mesmo. Assim, primeiramente, um dos 

mediadores convidou o grupo a observar atentamente o livro apresentado. Chamou-se a 

atenção para o título, Os cinco sentidos, e as crianças tentaram identificar a autoria do texto e 

das ilustrações em grupo.  

 Foi perguntado ao grupo de crianças que elementos eles conseguiam identificar na 

capa do livro, bem como a relação que poderia ser estabelecida entre eles e o próprio título. 
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Quando necessário, foram feitas perguntas como, por exemplo: Que figuras podemos 

identificar na capa?, O que elas podem estar fazendo?, Quais animais podemos identificar na 

capa do livro?, Onde eles vivem?, De que se alimentam?, Além dos animais, há outros 

elementos que também fazem parte da natureza?, Quais são eles (plantas, flores, frutos)?, De 

que cores podem ser?, Podemos comê-las?, Eles tem cheiro e gosto?. É importante ressaltar 

que algumas destas questões também foram pertinentes para explorar a contracapa do livro, 

pois, pretendeu-se, além de apresentar as imagens da contracapa, ler o que está escrito na 

mesma e, assim, conduzir as crianças e criarem expectativas em relação à temática e ao 

conteúdo do livro. Para isso, o grupo foi convidado a dar sugestões e fazer antecipações do 

que iriam ouvir durante a leitura.   

 Desta forma, elas tentaram construir por si só hipóteses apenas baseadas no título e nas 

ilustrações do livro apresentado. Acredita-se que isso foi de grande valia para que, ao longo 

da leitura, em cada página, as crianças pudessem confirmar, ou não, suas expectativas iniciais.  

 

   II. LEITURA 

 Considerou-se que a própria sala de aula seria o lugar propício para a hora da leitura, 

pois o grupo já estava afastado de uma zona de ruído. No entanto, tentou-se evitar a entrada e 

saída sistemática de novos participantes durante a leitura, para que o grupo não dispersasse a 

atenção. Além disso, os mediadores da sessão posicionaram-se de costas para uma das 

paredes da sala de aula, e sentaram-se no chão, de frente para o grupo, de forma que todas as 

crianças pudessem ter boa visibilidade do livro a sua frente durante a leitura que seria feita. 

Isso porque considerou-se que, nesta etapa da atividade de animação de leitura, seria de 

grande valia que o próprio livro Os cinco sentidos, de Bartolomeu Campos de Queirós, 

estivesse efetivamente diante do grupo de crianças, para que todos pudessem tivessem 

condições de estar  atentos ao que estava sendo revelado por ilustrações e uma leitura calma, 

em um bom ritmo, em voz alta, e com clareza expressiva por um dos mediadores.  

 Dessa maneira, os olhares dos mediadores eram conduzidos ora para o livro e ora para 

o grupo de crianças, pois o livro estava sendo suportado em frente do peito de um deles, para 

que o grupo pudesse perceber os seguimento dos olhos do mediador-leitor em cada linha do 

poema que era lido em voz alta. Com isso, tentou-se conduzir o olhar das crianças, de forma 
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que elas pudessem perceber as palavras e as ilustrações do livro nascendo das páginas que 

estavam a sua frente.  

 

   III. PÓS-LEITURA 

 Esta fase foi iniciada com a tentativa de sistematização da compreensão da leitura por 

meio de algumas questões que poderiam ajudar as crianças a compreenderem melhor a 

temática abordada no livro, bem como poderiam incentivá-las a expressar suas próprias 

opiniões sobre o livro e o conteúdo. São exemplos de questões: Vocês gostaram da leitura?, O 

que mais lhes chamou a atenção?, Digam sobre o que trata o livro., Após a leitura que 

realizamos, as hipóteses sobre o texto se confirmaram ou não? Porquê?, Se vocês pudessem 

mudar o nome do livro, que nome vocês escolheriam?, Existe desenho no livro? Quais são os 

desenhos?, O que as imagens dizem sobre o texto?.  

 Diante disso, foram feitas outras questões com a intenção de que as crianças 

percebessem que a poesia tem uma forma de escrita especial, que é formada por versos, que 

são as linhas do poema. Tentou-se fazer com que o grupo também percebesse que a poesia é 

uma forma diferente de escrever sobre os sentimentos e as emoções e que para se fazer poesia 

não basta somente escrever o que se pensa, mas também é importante a combinação das 

palavras dentro do texto, em que, muitas vezes, contam com certos efeitos sonoros e 

apresentam uma unidade de sentido à escrita. Por isso, sugerimos a utilização de questões 

como: Quem estava contando a história?, Há personagens neste livro? Sim? Não? Porquê?, 

Como o texto está disposto nas páginas?, Que palavras você ouviu com mais frequência 

durante a leitura?, Na sus opinião, qual é a função deste texto e para que ele serve?.  

 Após a sistematização destas questões, então, cada criança foi convidada a regressar 

ao livro lido para manipular diretamente o objeto e apropriar-se do meio de escrita poética. 

Além disso, para finalizar a sessão de animação de leitura e reforçar a temática abordada na 

aula, como uma última atividade, o grupo de crianças foi convidado a identificar e desenhar 

os órgãos responsáveis pelos cinco sentidos do corpo humano em uma folha A4 com um 

esboço de um rosto humano, com a face em branco, para que elas pudessem completá-la com 

o desenho dos cinco órgãos. E, já na fase de despedida do grupo, como lembrança da visita 

dos mediadores ao Centro de Arte e Qualidade – CIAQ, foi deixado um pequeno jogo da 

memória também com a temática dos cinco sentidos como uma espécie de agrado ao grupo 
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que tão bem acolheu cada mediador e participou com entusiasmo desta experiência docente de 

mediação e construção de conhecimento.  

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

 O livro infantil pode ser considerado um dos melhores instrumentos de que se dispõe 

para proporcionar aos mais novos a possibilidade de se tornarem seres humanos mais livres e 

cultos, solidários e críticos, segundo Gomes (2007). Nesse sentido, acredita-se que a leitura do 

livro Os cinco sentidos, bem como as atividades de animação de leitura, contribuíram para a 

organização do mundo e da realidade das crianças leitoras/ouvintes. No domínio da poesia e 

com a temática dos cinco sentidos do corpo humano, o livro possibilitou não só o contato das 

crianças com o universo poético, mas também colaborou para a formação da sensibilidade 

estética, da competência literária e para a construção da personalidade infantil por meio da 

educação ambiental, uma vez que envolve as questões relacionadas a natureza. Além da 

componente textual, Os cinco sentidos também conta com diversas ilustrações e isso, de 

acordo com Ramos (2007), proporciona às crianças o contato tanto com a literatura quanto 

com as ilustrações que não são meras representações da poesia, mas, sim, são imagens que 

alteram a forma de raciocínio e de percepção da temática abordada no texto. 

 Acredita-se ainda que o texto poético de Queirós é digno de reconhecimento literário, 

pois o autor mostra que a poesia também é uma forma de o público infantil imergir na 

linguagem, cuja função não se reduz à comunicação. Assim, pode-se considerar que a 

temática poética deste autor é um grande contributo para o psiquismo, o equilíbrio, a 

construção e a estruturação do mundo no domínio infantil, pois ao se defrontar com esta obra 

poética, a criança tem a possibilidade de aprender a concentrar-se na sua própria intimidade, 

aprender sobre/com o seu corpo, além de adquirir sensibilidade imaginária e emotiva para 

abrir-se aos outros e ter autonomia no descobrimento do mundo (JEAN, 1989).  

 Desta forma, pode-se dizer que a poesia contida em Os cinco sentidos está 

estritamente ligada ao aparato perceptivo infantil. Esta vereda poética pode ser considerada 

uma possibilidade de descoberta das aparências sensoriais e ser vista como um alicerce que 

suporta a criança na descoberta da realidade do seu corpo e da orientação espacial. Diz-se 

isso, pois, segundo Bordini (1986), o processo de apreensão do outro e do ambiente se inicia 
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pelos órgãos sensoriais mais dependentes do contato (paladar e tato) e se estende aos 

distanciadores (olfato, audição e visão). Estes últimos, para este autor, comandam a 

apropriação que a criança faz intelectualmente da realidade e possibilita a autodeterminação 

no espaço físico e social. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para concluir o presente trabalho, acredita-se que é valido ressaltar que o livro Os 

cinco sentidos é de grande valia, uma vez que retrata questões de extrema importância para o 

ensino-aprendizagem no que tange os sentidos sensorias humanos e as questões relacionadas 

ao meio ambiente. Assim, percebemos que a atividade lúdica fornece subsídios para as 

crianças observar, interagir, experimentar e formar o verdadeiro conhecimento científico.  

 Foi possível notar que o professor desempenha o papel de mediador, e não de detentor 

e reprodutor do conhecimento e o aluno acaba tendo o dever de organizar o conhecimento 

adquirido por meio de observações, experimentações e investigações. A aprendizagem, sob 

esse ponto de vista, é construída pelo próprio aluno, por exemplo. 

 Logo, por meio dessas temáticas as crianças puderem se (re)conhecer perante o 

mundo, bem como é possível identificar nele três importantes vertentes que caracterizam a 

literatura infantil como a vertente estética, a lúdica (por meio dos sentidos e da natureza) e a 

pedagógica. A vertente estética do livro pode ser afirmada, pois ele é uma obra de arte tanto 

no aspecto verbal, como no aspecto visual, no que diz respeito às ilustrações.  

 Já a vertente lúdica pode ser conferida ao livro pelo fato de texto e imagem 

―brincarem‖ com a temática dos cinco sentidos de forma a tentarem exprimir para as crianças 

noções como, por exemplo, as de cheiro, as de sons e as de gostos por meio de um espaço 

natural (a floresta). Além disso, a vertente pedagógica fica por conta da explicação poética 

sobre os cinco sentidos do corpo humano e da orientação implícita dada pelo eu lírico com 

objetivo de que a criança leitora/ouvinte venha a construir conhecimento com as informações 

da obra. 
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CAPES 

 

RESUMO: O relato de experiência foi escrito na intenção de (re)significar o elo: Abordagem 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano e a Educação Ambiental, para que sejam e 

estejam em constante diálogo. A construção do glossário com os principais termos da 

abordagem somente foi possível, ao entrelaçar com os objetivos da disciplina, já que estão 

ancoradas na relação entre/com o homem e a natureza. Escrever não é tarefa fácil ainda mais 

quando, queremos mostrar que as aprendizagens fazem parte desse coletivo de atores sociais 

onde, o contexto tem influência sobre os comportamentos dos sujeitos, mas, eles fazem e são 

a diferença pela possibilidade de entender os papéis, já que não pode ser meramente uma 

representação da realidade. E, por falar em papéis como atividades, que são as ações do 

sujeito no mundo, mencionamos o quanto foi necessário fazer e ser parte na construção da 

disciplina Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano, oferecida pelo Programa 

de Pós-Graduação em Educação Ambiental, no qual nos proporcionou mobilizar uma reflexão 

sobre as práticas educativas que são ambientais.     

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Abordagem Bioecológica. Ensaio.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse ensaio percorre alguns termos que foram utilizados na Abordagem do 

Desenvolvimento Humano (Bronfenbrenner, 2002; 2011), argumentos necessários para a 

construção de um glossário que foi elaborado ao longo da disciplina Abordagem Bioecológica 

do Desenvolvimento Humano. A disciplina foi ofertada no primeiro semestre de 2017, pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA/FURG), contando com uma 

professora e doze pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que tiveram a 

oportunidade de compartilhar conhecimentos em rodas dialógicas ambientais. Já que, 

mobilizamos uma reflexão sobre as práticas educativas que são ambientais, sendo e estando 

em constante interação entre/com os educadores ambientais. 
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Nessa permuta de relações ancorados com o objetivo de compartilhar conhecimentos 

entre/com os participantes. O glossário foi construído ao longo da disciplina com os principais 

termos utilizados na abordagem, o que facilitou as aprendizagens para a elaboração da 

metodologia da disciplina além de, implementar políticas públicas em Educação Ambiental a 

partir do modelo bioecológico. Participar da disciplina possibilitou revisitar e rever o que 

significa cada expressão, compreender cada palavra a partir da explicação ao fazer e ser parte 

do ambiente já que, a teoria integra a pessoa, o processo, o contexto o tempo (PPCT) 

(Bronfenbrenner, 2011), tão presentes e indissociáveis nos papéis das práticas educativas 

ambientais.  

Na introdução apresentamos ao leitor, brevemente as discussões que foram traçadas, 

no próximo subitem indicamos a metodologia, seguida dos resultados e das discussões 

compartilhadas na disciplina e por fim, mas nunca menos importante faremos as 

considerações, por ora já que precisam estar e permanecer em constante reflexão nas 

pesquisas em Educação Ambiental. Por isso, escrevemos esse relato de experiência na 

intenção de mobilizar a reflexão permanente de educadores ambientais acerca das pesquisas e 

das expectativas que exercem as ações no contexto. Sendo assim, tem haver com o papel, ser 

ator no mundo, ator dentro dessa representação social, o que poderemos acompanhar no 

subitem a seguir.   

 

METODOLOGIA  

 

Para tanto, ressaltamos a metodologia da disciplina para a construção do glossário 

com os principais termos que foram utilizados na abordagem garantindo assim, a 

possibilidade de escrever esse ensaio já que, é um relato de experiência compartilhado na 

disciplina Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano. Contamos com uma 

professora mediadora e doze educadores ambientais, sendo: uma aluna especial do Doutorado, 

quatro Mestrandos e sete Doutorandos do PPGEA.  

Conforme mencionado, a disciplina ocorreu no primeiro semestre de 2017 no 

PPGEA, considerando a interação entre seres humanos e seus ambientes. A sala de aula era 

organizada em círculo, intensificando as discussões compartilhadas em rodas dialógicas, onde 

as temáticas das aulas eram alicerçadas com os educadores ambientais e assim, as reflexões 

possibilitavam novas aprendizagens.  
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As temáticas permitiram a elaboração do glossário com os principais termos da 

abordagem, pois, foram construídas em constante diálogo e numa parceria de atuações 

entre/pelas práticas educativas que são ambientais. Com encontros semanais, a disciplina 

totalizou uma carga horária de 45 horas, conforme podemos acompanhar com a tabela a 

seguir: 

 

Tabela 1: Cronograma da disciplina 

Temáticas Data 

A relação ser humano- natureza- educação 16/03/2017 

Contextos ecológicos, ambientes socialmente tóxicos, olhar ecológico e lente 

ecológica 

23/03/2017 

Díades e transição ecológica 30/03/2017 

Risco sociocultural e oportunidades no microssistema e mesossistema 13/04/2017 

Risco sociocultural e oportunidades no exossistema e macrossistema 27/04/2017 

Um olhar bioecológico sobre as dimensões do desenvolvimento humano: 

Processo, Contexto, Pessoa, Tempo 

11/05/2017 

A pessoa e os papéis sociais 18/05/2017 

O tempo na abordagem bioecológica 25/05/2017 

A Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano nas pesquisas em 

Educação Ambiental 

08/06/2017 

Desenho de projetos em Educação Ambiental com base na Abordagem 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

22/06/2017 

Articulações entre Abordagem Bioecológica e as temáticas de pesquisa 29/06/2017 

Fonte: Cronograma elaborado pela professora mediadora da disciplina, coautora do artigo.  

 

 Apresentamos a tabela para ajudar no entendimento da metodologia da disciplina e 

dos termos já que, o glossário foi organizado a partir das temáticas compartilhadas nos 

encontros. Num primeiro momento, nos reuníamos em trios e construíamos a partir da 

significação, resgatando nos textos o que significava cada expressão posteriormente, 

anotávamos numa folha dois ou três termos que eram utilizados na abordagem. Em seguida, 

continuávamos no trio e trocávamos os papéis e tentávamos reescrever a partir do que os 

colegas colocaram, acrescentando nossos entendimentos para a preparação de um glossário 

único e, no decorrer da disciplina fomos revisando sobre cada expressão. Por fim, voltávamos 
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as discussões no grande grupo e assim, as rodas se solidificavam pela participação, 

envolvimento e em permanente movimento com os educadores ambientais, conforme 

podemos acompanhar com as próximas discussões.      

   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O relato de experiência vivenciado na disciplina vai e é para além dos conhecimentos, 

pois foi de extrema importância para (re)significar o elo: Educação Ambiental e a Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano, já que precisam estar em diálogo permanente 

para a construção de possibilidades ativas ao lado das pesquisas construídas com e não para, 

aquelas análises que são dissociadas das vivências, realizadas em laboratórios. 

Bronfenbrenner (1996) vai criticar as simulações, nos possibilitando entender que temos que 

compreender os papéis na lógica social, no espaço, no contexto concreto onde, acontecem, 

vivem e são experienciados as ações e que, esses espaços/contextos têm influencia também, 

nas questões culturais.  

Certamente, a discussão da teoria nos possibilitou exatamente isso, confrontar as 

pesquisas realizadas fora do contexto. Citamos um exemplo de pesquisa apontado por 

Bronfenbrenner: eram sujeitos que foram colocados dentro do sistema prisional embora, 

nunca tenham cometido crimes, baseado numa simulação. Inicialmente, todos eram amigos e 

parceiros dentro da universidade logo, inventam a simulação dentro de um sistema carcerário 

onde, uns são os guardas e outros são os apenados. A pesquisa mostra que, os papéis e as 

relações vão se alterando ao longo do tempo, significativamente. Aqueles que são os agentes 

assumem o papel de guardas e não são mais amigos dos sujeitos que estão aprisionados e os 

que estão aprisionados assumem o papel de criminosos, querendo infringir a lei e sair daquele 

contexto prisional. Vale mencionar que, a pesquisa não é do Bronfenbrenner, foi realizada por 

outro pesquisador e ele fez a análise a partir dos dados da pesquisa.  

Bronfenbrenner, (1996) sempre vai criticar as simulações por entender que, temos que 

compreender os papéis na lógica social, no contexto concreto onde, são experienciados e que, 

esses espaços/contextos têm influência também nas questões culturais e com os contextos 

sociais que estão ali influenciados. Então, essa ideia de ir lá e colocar as pessoas numa 

simulação do sistema prisional, para Bronfenbrenner é uma forma de pesquisa que é falha, 

pois, não acarreta a bagagem cultural das pessoas, aliás, quem são essas pessoas? Será que já 
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exerciam o poder dessa forma? Essas questões precisam ser problematizadas em relação às 

pesquisas, que são feitas em laboratórios, pois não é representação da realidade!  

Trouxemos essas contribuições na intenção de apresentar o quanto é latente a 

abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano e a Educação Ambiental, já que 

ambas defendem que, devemos compreender o ambiente em sua totalidade de ações, sendo, 

estando e nos colocando em atuação no contexto. Loureiro afirma que: ―nós não nos 

educamos absolutamente, mas na atividade humana coletiva, mediada pelo mundo (natureza), 

com sujeitos localizados histórica e espacialmente‖ (LOUREIRO, 2003, p. 41). Desse modo, 

as temáticas compartilhadas nos possibilitaram construir um glossário com os principais 

termos da abordagem nos permitindo experienciar as aprendizagens, conforme 

acompanhamos com a tabela a seguir:    

   

Tabela 2: Glossário: Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

Significado Termo 

É a ―mola‖ ou ―força‖ propulsora do comportamento contínuo onde, a 

pessoa atribui um significado próprio. Desenvolvimento individual e das 

forças ambientais que acabam influenciando o desenvolvimento das ações 

dos outros. 

Atividade 

Molar 

Na medida em que ocorrem as interações diádicas, desenvolve-se 

sentimentos diferenciados e duráveis entre seus membros. Para que os 

processos de desenvolvimento ocorram é necessário que as relações de 

afetividade sejam positivas e genuínas. Caso contrário, sentimentos de 

raiva, rejeição e outras emoções percebidas como negativas podem ser 

prejudiciais e comprometer o desenvolvimento dos processos de ensino – 

aprendizagem. 

Relações afetivas 

É a maneira como os sujeitos interagem entre si sugerindo então, uma 

igualdade, uma afetividade e um equilíbrio de poder. 

Reciprocidade 

Ocorre nas relações entre seres humanos de qualquer idade, de maneira 

recíproca e por toda a vida. 

Equilíbrio de 

Poder 
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A construção de sentido entre sujeito e meio a partir das suas interações e 

experiências, baseadas numa perspectiva que contemple o contexto, a 

pessoa, o processo e o tempo. 

Olhar ecológico 

Consideramos que o termo expõe o detalhamento ou escolha do ponto de 

análise de uma condição ou situação presente no ambiente. 

Lente ecológica 

Mudança de um ambiente para um novo ambiente em virtude da mudança 

do contexto ou dos papéis. 

Transição 

Ecológica 

Conjunto de atividades e relações esperadas de alguém que ocupa uma 

determinada posição na sociedade, assim como dos outros em relação a esta 

pessoa e, mantém influencia sobre o desenvolvimento psicológico no 

microssistema. Expectativa social; ser ator no mundo; faz parte da 

representação social. 

Papéis 

Ambientes sociais, os quais as relações existentes nele podem prejudicar o 

desenvolvimento humano. 

Ambiente 

socialmente 

tóxico 

É quando um determinado ambiente possui estruturas que fornece bases 

emocionais e laços afetivos, que contribuem para o desenvolvimento. 

Coesão 

Ecológica 

As informações aprendidas de um contexto sobre o outro. Serve como base 

para as transições do sujeito. Este conhecimento é importante quando uma 

pessoa ingressa em um ambiente totalmente novo. 

Conhecimento 

Intercontextual 

Fonte: elaborado a partir da Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano (Bronfenbrenner, 2011).  

 

As possibilidades de entender os papéis para fortalecer o entendimento sobre os 

termos, já que o contexto tem influência muito grande sobre os comportamentos dos sujeitos, 

quando atuam, quando entram naquele papel, lembram do exemplo citado anteriormente? 

Onde, relatamos uma simulação do sistema prisional. Além disso, quantas vezes escutamos 

pessoas falarem que jamais fariam determinadas coisas? Em certas ocasiões, assumem 

determinados papéis e fazem da mesma forma, embora tenham criticado anteriormente, 

adotam aquele papel e começam a pensar e se comportar como quem atuava antes.  É a 
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influência do contexto como um todo, compartilhamos com Bronfenbrenner (1996), desde o 

microssistema, como o macrossistema, no sentido dos valores, da representação social que se 

tem sobre aquele papel.  

Falando em papéis como sendo atividades, nesse sentido de representação de ação do 

sujeito no mundo, o que seria atividade molar? O que é essa ideia de molar a partir dessa 

conceituação? É a ideia de mola mesmo, a mola provoca uma força que move o indivíduo, 

conceito de impulso, atividade que impulsiona a pessoa, isso altera a visão de muitas outras 

referências em termos da discussão psicológica, que entende que os impulsos são hereditários 

ou até mesmo, da própria pessoa. Bronfenbrenner (2011) vai dizer que os impulsos têm muito 

haver com as atividades molares, com as atividades que os sujeitos realizam. Então, a ação 

que o sujeito realiza no mundo tem haver com a pessoa, com a atividade e com essa ação que 

é realizada no contexto. Então, não depende só do sujeito e não é inato é construído na ação 

no contexto, do indivíduo com o ambiente e da pessoa com os outros, por isso, é molar, pois, 

ela impulsiona a força.  

Bronfenbrenner (2011), vai falar sobre as forças que são propulsoras e as forças que 

são disruptivas, ou seja, aquelas que são ao contrário, que não promovem o desenvolvimento, 

os ambientes socialmente tóxicos já que, as relações existentes podem prejudicar o 

desenvolvimento humano. É importante entender a atividade molar para entender como se dá 

o desenvolvimento, que parte dessa ação no contexto, sendo propulsora das aprendizagens. 

Atividade molar tem haver com as características individuais e com as forças ambientais e é 

sempre nessa permanente interação. 

Por falar em interação, o equilíbrio de poder tem haver com reciprocidade, são coisas 

que estão interligadas com as relações afetivas. Os três têm haver com a ideia de interação: 

equilíbrio de poder, reciprocidade e relações afetivas onde, se complementam. Essas 

interações é a ação com o outro e com o ambiente, pode ser do sujeito com o ambiente e não 

apenas com o outro. O equilíbrio de poder são as relações face a face que ocorrem lá no 

microssistema, elas precisam ter um equilíbrio de poder, necessita que os sujeitos interajam de 

uma forma em que todos se coloquem no mesmo nível, na horizontalidade. A ideia é a 

interação entre/com os seres humanos e o ambiente, não no sentido de problematizar o poder, 

Bronfenbrenner (2011) vai falar que poder tem haver com as afinidades e essas relações têm 

que ter um equilíbrio de poder, no sentido em que elas estejam no mesmo nível, que tenham 

reciprocidade.  
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Precisamos discutir as forças das relações e algumas dessas forças podem ser 

disruptivas, pode ter a interação, mas, o outro pode não estar promovendo o desenvolvimento. 

Bronfenbrenner, (2011) diz que para ter desenvolvimento saudável e para que possa ser 

promovido nessa relação, tem que existir um equilíbrio de poder, um equilíbrio nas relações. 

Seria o equilíbrio de poder e agora, questionamos: sabem o motivo que precisa ser na 

reciprocidade? Pois, precisamos do outro sujeito, não somos mais que o outro, nós precisamos 

deles e assim, não deve existir uma relação de poder sobre o(s) outro(s). O autor mencionado 

aponta que, existem relações de poder, mas, refere que precisa ter um equilíbrio dessa força, 

de forma horizontal e equilibrada para que, a relação seja promotora do desenvolvimento 

sendo, afetiva e recíproca. Nesse momento, é importante que sejamos capazes de entender os 

papéis para compreender o equilíbrio de poder e consequentemente, as transições ecológicas.   

As transições ecológicas podem ser potencializadoras e normativas e, 

conceitualmente, são as mudanças esperadas e vivenciadas pela maioria das pessoas, como 

por exemplo: primeiro filho e o casamento. As transições disruptivas e não normativas são 

aquelas caracterizadas por algum evento inesperado, como a perda de alguém ou catástrofes 

naturais, que provoquem mudanças de situação social (PISKE, YUNES, 2016; SIQUEIRA, 

DELL‘AGLIO, 2006; BRONFENBRENNER, 2011). A construção do olhar 

ecológico/sistêmico, a coesão ecológica deve estar ancorada na relação entre/com o homem e 

a natureza, o que está em conformidade com a Educação Ambiental: ―na prática, isso significa 

que existem muitos caminhos possíveis de conceber e de realizar os meios e os fins da 

Educação Ambiental‖ (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 28, grifos das autoras).  

Por isso, a aposta do entrelace Educação Ambiental e Abordagem Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano, no intuito de apresentar que, precisamos de espaços dialógicos, 

cooperativos e atuantes, mostrando o quanto é necessário as construções realizadas no 

coletivo, exatamente o que alcançamos com a participação na disciplina, que resultou na 

elaboração do glossário com os principais termos da abordagem sendo que, todos fazem e são 

parte da Educação Ambiental.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estar e permanecer em constante movimento nos possibilita concluir, por ora, já que 

ser educadora ambiental em constituição pelo PPGEA/FURG apresenta exatamente isso, que 
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precisamos compartilhar conhecimentos permanentemente, dialogicamente e o quanto o 

engajamento é e se faz necessário ao construir e (re)significar as aprendizagens com e não 

para os sujeitos, já que precisamos contestar as pesquisas realizadas fora do contexto, que não 

consideram as expectativas e os interesses, já que a Educação Ambiental e a Abordagem do 

Desenvolvimento Humano buscam pela totalidade das ações onde, o ser deve fazer, persistir e 

atuar no/com o mundo. 

 Para existir a relação com o outro precisamos do equilíbrio de poder, entender que o 

outro também é importante para o meu/nosso desenvolvimento. Não podemos deixar de 

mencionar que, a disciplina foi o fio promotor da proposta, mas, fomos nós que construímos 

coletivamente as aprendizagens, contando com uma professora mediadora que trans/formou 

as temáticas dos encontros em possibilidades ativas, já que em nenhum momento nos 

apresentou uma resposta finalizada, fomos nós que compartilhamos os conhecimentos 

coletivamente.  

Sendo assim, o comprometimento com as práticas educativas que são ambientais 

dependem da atuação conjunta onde, o fortalecimento das reflexões devem possibilitar novas 

ações frente, entre e durante as aprendizagens. Nesse desenfrear de possibilidades, almejamos 

que, a construção do glossário não seja uma apresentação concluída, já que não queremos que 

seja apenas o norte, mas, o sulear de possibilidades estabelecidas com/entre o homem e a 

natureza pelos significados atribuídos.             
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RESUMO: O presente artigo reúne três pesquisas de mestrado que, apresenta uma 

abordagem acerca das infâncias onde são investigados distintos contextos ecológicos a partir 

da ótica das crianças. As pesquisas construídas com as crianças foram realizadas em duas 

Instituições de Acolhimento, na aldeia Pindó Mirim e em uma Escola de Educação Infantil. 

As pesquisas possibilitaram fomentar a discussão sobre a Educação Ambiental das Infâncias. 

Utilizaram como base teórica e metodológica a Bioecologia do Desenvolvimento Humano e a 

cartografia como método de pesquisa-intervenção. Investigar com as crianças suas percepções 

acerca das Instituições de Acolhimento evidenciou que elas querem e precisam compartilhar 

suas aprendizagens. Com a pesquisa realizada na aldeia foi possível perceber que os 

―pequenos indígenas‖ são consideradas seres sociais e desde cedo são integradas ao convívio 

da comunidade. Em relação à pesquisa onde o brincar foi a tônica, foi possível perceber que 

as crianças desenvolveram um microssistema mais harmônico que tinha por objetivo o bem 

comum beneficiando a todos, como uma (com)unidade. Evidenciamos a relevância de ouvir e 

estabelecer um diálogo com as crianças, importância imensurável nos estudos acerca da 

Educação Ambiental das Infâncias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental das Infâncias. Abordagem bioecológica. 

Crianças. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As crianças apresentam forte imaginação e representam o mundo através das 
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brincadeiras, como por exemplo: uma tampa de panela pode virar um volante, um escudo ou 

tantas outras coisas, assim como, um cabo de vassoura pode ser uma espada, um cavalo e 

muito mais. Por isso, mencionamos a necessidade de compreender as interpretações das 

crianças acerca da realidade ao estabelecer um diálogo com elas. Diante disso, o presente 

trabalho reuniu a experiência de três pesquisas de mestrado defendidas pelas autoras no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio 

Grande (PPGEA/FURG), que tiveram em comum o desenvolvimento da investigação através 

da ótica das crianças em diferentes contextos ecológicos. 

Atualmente, os tempos e espaços das infâncias são outros, refletindo na construção 

social das infâncias que acompanham o movimento da sociedade e, diante do exposto 

ponderamos em que medida as crianças modificam os valores culturais e o sentido do lugar 

contemporâneo ao fazer e ser parte da Educação Ambiental das Infâncias? Segundo Gomes: 

―Não há limite para a imaginação das crianças, ao mesmo tempo, um sapato velho pode 

continuar sendo um sapato velho, mas de cara nova, pintado ou enfeitado com novos 

elementos. Qualquer objeto fora de uso pode servir de suporte para a criação‖ (GOMES, 

2001, p. 113).  

É necessário também estar atento às diversidades das infâncias, pois as mesmas têm 

relação direta com a sociedade da qual fazem parte. É necessário ―perceber que estamos 

diante de formas muito diferenciadas de se considerar o que seja adequado para as crianças 

em função de concepções muito diferenciadas da criança e do seu lugar na sociedade‖ 

(GOMES, 2009, p.93). 

Escrevemos o artigo na intenção de mobilizar discussões acerca da Educação 

Ambiental das Infâncias, já que as crianças precisam ser e fazer parte das pesquisas. 

Mencionamos que, no PPGEA/FURG essas discussões estão sendo fortalecidas cada vez 

mais, pelo engajamento e luta das pesquisadoras ao estabelecer um diálogo com as crianças.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Tendo por base teórica e metodológica a Bioecologia do Desenvolvimento Humano, 

proposta por Bronfenbrenner (2011) é que alicerçamos a escrita de duas das Dissertações de 

Mestrado que somente foram possíveis pelo entrelace com a Educação Ambiental das 
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Infâncias. Assim como em uma das pesquisas a cartografia foi escolhida como o método de 

pesquisa-intervenção. O livro Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e 

produção de subjetividade, organizado por Passos, Kastrup & Escóssia (2015), foi um 

referencial-base para a compreensão sobre esse método.  

Estar e permanecer envolvidas nas discussões acerca das infâncias foram e são eixos 

propulsores para as construções das dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação 

em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA/FURG), entre os 

anos de 2016 e 2017 (PISKE, et al, no prelo; JULIANO, et al, 2017; SILVA, GARCIA, 

2017). Num primeiro momento, as pesquisadoras ambientais se aproximaram pela temática 

comum, as infâncias onde, tiveram a oportunidade de estreitar laços nas discussões 

mobilizadas no grupo de estudos: Grupo Interdisciplinar de Educação Parental, Escolar e 

Social (GIEPES).  

O grupo de estudos é recente foi criado no ano de 2014, desde lá vem cada vez mais 

ganhando espaço ao problematizar a Educação Ambiental em sua totalidade de atuações, 

tendo e estando os pesquisadores em constante reflexão e ação. Os encontros aconteciam de 

15 em 15 dias e eram mobilizados por uma jovem professora do PPGEA/FURG, Mestre e 

Doutora pelo mesmo Programa o que contribui sobremaneira para fortalecer as discussões 

entre/com os pesquisadores ambientais acerca das infâncias.   

Não temos como pensar as questões das infâncias isoladas do microssistema, 

mesossistema, exossistema e macrossistema (BRONFRENBRENNER, 2002), pois estão 

atreladas como um espiral que, embora seja e tenha movimento e possam trocar os arranjos, 

elas permanecem e são unidas. O que nos mostra que, a infância não é uma fase de transição, 

mas um processo social em permanente transformação. “As crianças se distinguem umas das 

outras nos tempos, nos espaços, nas diversas formas de socialização, no tempo de 

escolarização, nos trabalhos, tipos de brincadeiras, gostos, nas vestimentas, enfim, nos modos 

de ser e estar no mundo‖ (DELGADO; MÜLLER, 2005, p.167).  

Muda historicamente e culturalmente em relação às problemáticas atuais e há 

participação da criança, mesmo que indireta ou que, muitas vezes ainda enfrentem obstáculos 

para serem percebidas pela sociedade. Cohn ao abordar, em seu livro Antropologia da 

criança, questões metodológicas e técnicas de pesquisa, diz que: 

  
[...] seu caráter dialógico, de interação, terá que ser enfatizado, permitindo ao 

pesquisador tratar as crianças em condições de igualdade e ouvir delas o que fazem e 
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o que pensam sobre o que fazem, sobre o mundo que as rodeia e sobre ser criança, e 

evitando que imagens ‗adultocêntricas‘ enviesem suas observações e reflexões. 

Significa lembrar, desde a realização da pesquisa (e não apenas na análise dos 

dados), que a criança é um sujeito social pleno, e como tal deve ser considerada e 

tratada (COHN, 2005, p. 45). 

Foi exatamente isso que, nos possibilitou pensar metodologias construídas com as 

crianças e não para elas, desafio das pesquisadoras ambientais ao construir os projetos de 

dissertações, momento imprescindível à pesquisa. Pesquisas recentes e que ganham cada vez 

mais legitimidade pelas vozes das crianças acerca da Educação Ambiental das Infâncias. As 

pesquisas de Àries (2011) foram de extrema importância para o entendimento da constituição 

histórica sobre a concepção social de criança e o aparecimento do sentimento e ideia de 

infâncias na sociedade européia, através da representação artística na antiguidade e 

modernidade. 

As pesquisas foram construídas com as crianças, o que nos possibilitou estabelecer 

um diálogo com elas acerca das infâncias em diferentes espaços formais e informais. Uma das 

pesquisas foi realizada em duas Instituições de Acolhimento, uma governamental e outra não-

governamental, ambas as na cidade de Rio Grande/RS no intuito de ouvir o que as crianças 

queriam nos contar acerca das instituições.  

Já a outra pesquisa teve como interlocutores os ―pequenos indígenas‖ (é dessa forma 

que as crianças indígenas são chamadas na aldeia) de uma aldeia localizada em Itapuã/RS. Foi 

possível com a pesquisa conviver e aprender sobre outra constituição de infância, diversa das 

crianças ocidentais dos centros urbanos. E a terceira pesquisa, mas não menos importante que 

abordou o universo das brincadeiras infantis, analisando ecologicamente o brincar por meio 

da estratégia pedagógica de intervenção denominada Psicomotricidade Relacional, tendo por 

base teórica e metodológica a Bioecologia do Desenvolvimento Humano, de Urie 

Bronfenbrenner (2011), no contexto escolar. Dessa maneira, o foco principal do trabalho foi 

procurar compreender as implicações da brincadeira como atividade de sensibilização da 

Educação Ambiental no contexto escolar.  

As defesas aconteceram entre os anos de 2016 e 2017 no referido programa. Como os 

estudos com as crianças a partir de suas percepções e diálogos ainda são recentes, salientamos 

a importância das três pesquisas realizadas com as crianças e a importância dos debates 

com/pela Educação Ambiental das Infâncias, que vem sendo cada vez mais problematizadas 

entre/com as pesquisadoras, que foi e é para além das defesas das dissertações (PISKE et al, 
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2017, JULIANO et al, 2017, SILVA et al, , 2017), recomendamos as leituras pela certeza que, 

o diálogo deve perdurar e estar presente nos estudos entre e com as crianças, conforme 

poderemos acompanhar com o subitem a seguir.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O brincar desenvolve a criatividade, a iniciativa e a imaginação e certamente, refletirá 

no desenvolvimento social, físico e intelectual das crianças, pois, a partir de uma simples 

brincadeira e/ou diálogo elas irão aprender a dividir, emprestar e cooperar. O brincar é a 

linguagem lúdica das crianças que se comunicam, interagem e constroem aprendizagens ao se 

relacionar com o ambiente e com os outros, permitindo ainda que se percebam enquanto 

sujeitos no e com o mundo (KISHIMOTO, 2013).  

Nesse emaranhado de relações entre pares, pesquisadoras, símbolos e contextos, as 

crianças tomaram consciência de si mesmas e de seu papel na sociedade, dos seus afetos, 

desafetos, suas relações consigo mesmo, bem como com o outro e seus valores que, são 

princípios constituintes da Educação Ambiental das Infâncias. Essa propõe a crítica da 

realidade vivenciada, formadora da cidadania, bem como o (re) pensar de valores e atitudes 

com vistas ao equilíbrio local e global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade de 

vida (GUIMARÃES, 2005). 

A Educação Ambiental das Infâncias requer um olhar atento e indissociável as 

realidades, desejos e expectativas das infâncias. Com o intuito de apresentar os locais onde, 

foram realizadas as pesquisas com as crianças organizamos a tabela a seguir:  

 

Tabela 1: Pesquisas construídas com as crianças 

Participaram Locais das pesquisas 

7 crianças Instituições de Acolhimento 

Número variado Aldeia Pindó Mirim – Itapuã/RS 

21 crianças Escola Municipal de Educação Infantil 

Fonte: Dados organizados pelas pesquisadoras 

 

 

Agora, chegou o momento de apresentar os resultados das pesquisas na intenção de 
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apresentar os repertórios das infâncias. As Instituições de Acolhimento são espaços 

transitórios para atender crianças, por até dois anos como estabelece o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990). Investigar com as crianças suas percepções acerca 

das Instituições de Acolhimento evidenciou que elas querem e precisam compartilhar suas 

aprendizagens e carecem de espaços para contar sobre suas vidas.  

Os resultados apontaram que as crianças percebiam as Instituições de Acolhimento 

como um lugar físico sendo, transitório para uns e permanentes para outros. Sem o olhar das 

crianças a pesquisa teria ficado informativa e assim, não seria essa uma problematização 

bioecológica do ambiente institucional.   

Com a pesquisa realizada na aldeia foi possível evidenciar que o olhar dos adultos 

sobre os ―pequenos indígenas‖ da aldeia não é de superioridade, assim como não há 

separação, para eles, entre seres humanos, natureza e sobrenatureza. A relação entre os 

―pequenos indígenas‖ da aldeia e a natureza é de pertencimento e não uma relação 

antropocêntrica (de dominação, controle). 

A comunidade da aldeia considera as crianças como atores sociais ativos, não um 

mero projeto. Tal fato auxiliou na desconstrução/reformulação do que se concebia como 

características das infâncias. Cohn (2005) trabalha com o conceito de criança atuante a partir 

de seus estudos com a criança xikrin, ―que tem um papel ativo na constituição das relações 

sociais em que se engaja, não sendo, portanto, passiva na incorporação de papéis e 

comportamentos sociais‖ (COHN, 2005, p. 27). Contrariamente à postura adultocêntrica, nas 

culturas indígenas as crianças são consideradas seres sociais e desde cedo são integradas ao 

convívio da comunidade e têm da mesma o respeito. 

Em relação à pesquisa onde o brincar foi a tônica, pudemos perceber que as crianças 

puderam, por meio das relações, desenvolver um microssistema mais harmônico que tinha por 

objetivo o bem comum beneficiando a todos, como uma (com)unidade. Todas essas relações 

proximais, promoveram um olhar mais sensível por parte das crianças e também por parte da 

pesquisadora no que diz respeito a ótica ambiental. Segundo a teoria de Bronfenbrenner 

(2011), na qual solidificamos este estudo, os indivíduos são diretamente influenciados pelo 

modo como percebem e se relacionam no ambiente ao seu redor, bem como os lugares são 

influenciados e modificados pelos indivíduos numa relação de reciprocidade.  

Constatamos que, a vivência corporal pela brincadeira com uma intencionalidade 

pedagógica de refletir sobre a Educação Ambiental com as crianças, permitiu que elas se 
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colocassem como seres sensíveis ao entendimento do mundo, e assim, se desenvolverem 

nesse movimento. Através da relação proximal com outros sujeitos e símbolos, a 

individualidade das crianças foi colocada a interagir no grupo e é no coletivo que nos 

desafiamos e ousamos. O ato de brincar provocava as crianças a se organizarem de dentro 

para fora, dando sentido à sua existência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que os estudos com crianças que incorporam seus pontos de vista são 

bastante recentes, acreditamos que pesquisas e debates sobre a Educação Ambiental das 

Infâncias são fundamentais. Visando romper com as concepções modernas de infâncias, nas 

quais a criança é considerada como passiva e como um sujeito a ser moldado a partir do que o 

adulto lhe ensina, visando prepará-la para a vida adulta. 

Vale mencionar, que através das relações afetivas que foram estabelecidas durante 

essas pesquisas, a constituição do Educador Ambiental também é um processo de 

sensibilização que ele estabelece com o outro, consigo mesmo e com todos os símbolos e 

contextos, possibilitando também o seu desenvolvimento sócio afetivo e emocional e dessa 

forma, percebe-se com mais clareza o seu lugar no mundo, bem como seu papel social. 

Escrevemos o presente artigo na intenção de apresentar os relatos de pesquisas que 

foram construídas com as crianças onde, foram elas as protagonistas de suas aprendizagens e 

coletivamente nos apresentaram suas percepções acerca das infâncias. Evidenciamos e 

mencionamos o quanto foi necessário ouvir e estabelecer um diálogo com as crianças, 

importância imensurável nos estudos acerca da Educação Ambiental das Infâncias.  
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RESUMO: Diminuir os riscos de morte no trânsito e os de não se gerenciar os recursos 

naturais do planeta de forma adequada implicam em tornar algumas ideias fixas. Nesse 

sentido, o medo se vincula a artefatos interligados a redes de comunicação, que promovem 

opiniões e visões sob o que somos e o que devemos ser. Jogos eletrônicos ensinam como 

gerenciar os recursos naturais e a medir os impactos da ação do homem no meio ambiente. 

Uma rede discursiva que molda, pelo medo da perda do planeta, o salvador e o destruidor do 

meio ambiente; o homem. Frente a isso, este trabalho teve a finalidade de investigar os 

discursos de Educação Ambiental (EA) em jogos eletrônicos. Tendo-se, portanto, clareza do 

que se intenciona, selecionou-se os jogos eletrônicos: ECO, por meio de reportagens 

apresentadas em sites da internet e os gameplays do jogo The Sims, coletados no canal do 

YouTube. Assim, a partir de perguntas norteadoras e com base nos estudos sobre análise do 

discurso desenvolvida por Michel Foucault, os materiais apontam para uma EA pautada no 

gerenciamento dos recursos naturais e numa visão de natureza idílica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Discurso. Jogos eletrônicos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é 

perigoso, o que não significa exatamente o mesmo que 

ruim. Se tudo é perigoso, então temos sempre algo a fazer. 

(Foucault, 2013, p. 299) 

O mercado dos games desde a sua constituição vem se mantendo a partir de parcerias, 

inovações tecnológicas e muitos investimentos financeiros. Sua manutenção exige um olhar 

atento para a conjuntura que se instaura em cada época. Atenção que se faz necessária para 

investir nas demandas sociais, no que seu público aprecia e espera; estas são estratégias 

importantes nesse âmbito. 
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E é de forma estratégica que discursos são incorporados nos jogos eletrônicos, pois um 

discurso não se propagará sozinho. Por isso, vê-se emergir a necessidade de um pensamento 

computacional, que se liga à eficácia dos jogos eletrônicos, às questões de saúde, de 

inteligência, de Educação Ambiental etc. A eficácia dos jogos é legitimada por campos de 

saber, como a neurociência, a psicologia, a tecnociência, a educação, enfim, diversas vozes 

autorizadas se levantam para marcarem a importância dos jogos no cotidiano dos múltiplos 

sujeitos. Segundo Revel (2005, p. 37), Foucault denomina como discurso, ―[...] um conjunto 

de enunciados que podem pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, 

a regras de funcionamento comuns‖. 

As disputas no campo das tecnologias são percebidas nos discursos que emergem em 

cada tempo, pois o que hoje é dado como verdadeiro, em outra conjuntura não é. O que irá 

legitimar um saber como verdadeiro será, especialmente, as relações de poder que se 

estabeleceram e as condições conjunturais de uma época. A área da informática e dos games 

inicialmente travaram diversas lutas. Nessas lutas, discursos circularam no âmbito social. 

Questões referentes a condições de saúde foram associadas aos jogos eletrônicos. No âmbito 

da Educação em Saúde e Educação Física, por muito tempo se propagou que jogar videogame 

era sinônimo de muitos problemas de saúde. Problemas como introversão social, devido ao 

tempo excessivo no jogo, e estímulo a comportamentos agressivos (FINCO, 2010).  

No panorama atual outros discursos despontam, por exemplo, de crise ambiental. 

Discurso que eleva a Educação Ambiental a um tema latente neste tempo histórico, visto que 

tem ganhado cada vez mais espaço, tanto no âmbito nacional quanto internacional. 

Efervescência percebida na criação de diversos fóruns e congressos, que tem por finalidade 

debater as problemáticas ambientais do mundo. 

Observa-se discursos se coadunarem, o que favorece e impulsiona diversos 

questionamentos em torno do uso das tecnologias, das lições ambientais que conduzem a 

conduta dos sujeitos. As tecnologias estão atreladas a um modo de governamento que está 

próximo às questões do cérebro. Tomam como alvo múltiplos públicos
103

, que são investidos 

por um poder, o qual Lazzarato (2006), denominou de Noopolítica
104

. As tecnologias, 

portanto, descrevem os modos de vida na atualidade e uma nova ordem de poder que se 
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exerce nos públicos. Para dar conta deste texto, apresenta se rastros de acontecimentos que 

tornaram possível falar de tal poder. A seguir pontua se algumas análises a partir de dados 

preliminares. 

 

ALGUNS TRAÇADOS NA CONTEMPORANEIDADE 

Ao se pensar no contexto atual, se percebe a dinamicidade com que as relações de 

saber e poder estabelecem de tempos em tempos. Abre-se, dessa forma, possibilidades para 

compreender as condições que favoreceram a emergência, não apenas da noção moderna de 

Estado, mas também a de uma estrutura neoliberal
105

 que atravessa a invenção dos sujeitos. 

Nesse sentido, o pensamento de Michel Foucault se faz potente para se refletir sob as 

novas configurações que o poder tomará na atualidade. Vê-se que outras formas e outras 

práticas de governamento surgem, pois, os mecanismos são atualizados e redimensionados de 

forma estratégica para capturar sujeitos em suas mais ínfimas pluralidades. Surge, assim, o 

capital cognitivo, o auto empreendedorismo, a flexibilidade (do sujeito e do trabalho), o 

discurso de crise, os cálculos estatísticos que reforçam o medo do planeta acabar, das 

epidemias, do trânsito etc. Garré e Henning (2014, p. 433), afirmam que, 

 

E nesse jogo de forças e disputas travado entre nós, indivíduos já subjetivados pelo 

discurso do ―ecologicamente correto‖, acabamos persuadidos a participar dessa rede 

discursiva em prol do planeta! [...] Não basta que sejamos interpelados pelo medo da 

catástrofe; o objetivo é sim que tenhamos medo do que pode acontecer e que, frente 

a isso, tomemos uma atitude − uma atitude responsável. 

 

E se tratando de índices estatísticos, nota-se que estes possibilitam a regulação das 

condutas por meio do governamento do medo, pois reforçam a necessidade do treinamento 

para o sucesso e do aprimoramento de prática ―corretas‖. Lemke (2014, p. 117), embasado em 

Bröckling, afirma que, ―a visão contemporânea de auto empreendimento promete opções e 

oportunidades múltiplas para consumir, mas também exige o cálculo e a estimativa constante, 

estabelecendo, assim, um medo permanente de fracasso‖. Sendo assim, entende-se que as 

análises desenvolvidas por Foucault sobre as relações de poder, contribuem para o 

tensionamento das verdades fabricadas neste tempo. Permitindo pensar a atualidade e suas 
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 Segundo Veiga-Neto (2011, p. 38), ―[...] no sistema neoliberal a liberdade deve ser continuamente produzida 

e exercitada sob a forma de competição‖. 
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contingências, através de noções, que certamente não foram desenvolvidas num contexto 

solúvel e instável.  

Diante deste panorama, pode-se apontar que a produção do medo serve como 

governamento de públicos em uma época que é atravessada por um outro modo de 

governamentalidade, visto que a conjuntura histórica é diferente da analisada por Foucault. A 

constante deste tempo se torna então a condução e o controle por meio do medo, pois afinal, o 

medo é a arma mais antiga do mundo. Arma que num campo de guerra, de lutas e embates, 

ganha o caráter de estratégia potente, pois se vence sem o dispêndio de energias e o menor 

auxílio de outras estratégias. A estratégia do medo torna-se um elemento chave para a 

fabricação de verdades e práticas de subjetivação. Lemke (2014, p. 115-116), aponta que: 

 

[...] o controle é deslocado das pessoas concretas para supervisionar os espaços e 

estruturas abstratas de oportunidade. No centro desta estratégia nós não encontramos 

indivíduos ou grupos, mas contextos situacionais e ações possíveis. As tecnologias 

do controle [...], tem como objetivo uma gestão econômico-racional das correntes de 

modalidade e informação, através da regulação de funções operacionais e regimes de 

admissão. [...] também é possível detectar a remoralização dos discursos políticos e 

sociais que permitiram o surgimento de novas formas de responsabilidade individual 

e coletiva acerca dos comportamentos ―perigosos‖ ou de ―risco‖. 

 

A governamentalidade e suas primeiras táticas, analisadas por Foucault, não 

desaparecem com a cibercultura, pois a sociedade e os públicos que se constituem, não são 

compostos apenas de uma geração cyber (crianças e jovens que nasceram imersos em um 

mundo tecnológico), mas sim, de diversas gerações, ou seja, X, Y, Z. Gerações que são 

atravessadas por uma nova cultura. Conforme Henning et al. (2014, p. 230), ―no tempo da 

cibercultura, o poder deixa de atuar apenas através de disciplinas e emana através de 

modulações e em diferentes espaços, [e diferentes sujeitos]‖. 

Os discursos contidos nas tecnologias interpelam e capturam grupos que se constituem 

em públicos diversos. Públicos que ganharam o foco e passam a ser investimentos de um 

poder, a saber, de um noopoder. O noopoder é um poder que incide na memória, consciência, 

atenção, produtividade intelectual e na dinamicidade do sujeito. Portanto, a noopolítica se 

configurará em táticas que atuarão sobre os públicos para modulação das ―[...] mentes com o 

objetivo de formar aquilo que se conhece por opinião pública‖ (VEIGA-NETO, 2011, p. 47). 

Coadunados, o noopoder e a noopolítica, tomam por alvo aquilo que, talvez, o biopoder e a 

biopolítica não consigam capturar, o homem-espírito, o qual, de acordo com Foucault, 
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somente é objeto do biopoder no limite, pois passará a estar em primeiro plano 

(LAZZARATO, 2006). 

Frente a tais percepções, pode-se indicar que o discurso ambiental contido em 

artefatos tecnológicos, como forma de conduzir as condutas, também incidirá na mente destes 

públicos, buscando mobilizá-los à, ―[...] fechar a torneira quando escovar os dentes, lavar o 

carro economizando água, reciclar o lixo e tantas outras intervenções, que a cada dia, a mídia 

nos interpela, convidando-nos (ou convocando-nos?) a pensar no futuro‖ (HENNING et al, 

2014, p.236). 

As ações que surgem para conduzir a si próprio e os outros, são deliberadas por uma 

microfísica do poder que se utiliza de ferramentas tecnológicas para subjetivar os corpos e as 

mentes de públicos. Assim, o gerenciamento materializa-se em modos de se conduzir 

corretamente frente ao trânsito, ao meio ambiente, a si próprio e aos outros. Entende-se que 

tais modos configuram sujeitos em públicos que se agregam por lógicas comuns, que se ligam 

a tantos outros públicos em uma rede imensurável. Segundo Tarde (2005), públicos que se 

vinculam por uma simultânea convicção ou paixão, consciência que cada um deles possui de 

que essa ideia ou essa vontade é compartilhada no mesmo momento por um grande e diverso 

número de sujeitos. 

Ressalta-se novamente que embora a ênfase hoje seja o controle de públicos, não 

significa que não existam mais táticas direcionadas ao sujeito e à população, ou técnicas de 

disciplinarização. Não se trata de uma substituição, e sim de uma atualização e inclusão de 

outras práticas de governamento. Uma atualização que inclui o gerenciamento do corpo, mas 

também, e talvez principalmente, da mente. Por isso, é possível pensar que, ―[...] enquanto os 

dispositivos de segurança multiplicam a fabricação de riscos, os dispositivos de controle 

multiplicam a fabricação de públicos‖ (VEIGA-NETO, 2011, p. 47). 

Nessa perspectiva, a gestão dos riscos e dos públicos são parte da propagação e a 

efetivação das formas neoliberais de governamento, as quais têm colaborado na produção da 

insegurança e do cultivo do medo, que vão além dos graus constatados por Foucault durante 

sua vida (LEMKE, 2014). Garantir a segurança em diversos âmbitos implica, certamente 

nesse contexto, em produzir estratégias que operem sobre os diferentes contextos sociais. Por 

isso, segundo Lemke (2014, p. 115-116), 

 

[...] a ideia de mecanismo de segurança enfatiza que o funcionamento da economia 
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capitalista necessita de um quadro político-legal que não somente providencie os 

meios de infraestrutura para a troca de mercado, mas também aplica mecanismos 

para regulamentar, compensar ou minimizar as inseguranças sociais ou riscos como, 

acidentes, desempregos, doenças, [degradação do meio ambiente] etc. 

 

A sociedade passa a ser interpelada constantemente pelo espectro da insegurança. As 

sombras das incertezas atormentam para assinalar e demarcar a posição dos sujeitos neste 

tempo. Uma rede discursiva cheia de enunciações de medo que se instaura para ―[...] regular a 

vida atingida pela doença, pelo desemprego, pela velhice, pela morte, [e pelas catástrofes 

ambientais][...]. As técnicas de controle voltam-se, assim, para a vida, mas em um sentido 

completamente diferente‖ (LAZZARATO, 2006, p. 81). Segundo Lemke (2014, p. 117, grifo 

nosso), 

A ameaça constante de desemprego e miséria, a ansiedade sobre o futuro, induz o 

planejamento do futuro e a prudência. O medo não somente estimula a 

consciência dos riscos econômicos e das incertezas que acompanham o 

empreendedorismo social esperado, ele também é um meio importante de 

medicalização e genetização da sociedade. 

 

Com a emergência dessa tão disseminada crise ambiental, desponta a cobrança cada 

vez mais acentuada de sua divulgação e da conscientização dos sujeitos. Nota-se que essa 

―consciência‖ é precedida por um pensamento contemporâneo, cuja lógica alinha-se a que 

Deleuze (1976) entende por ―niilismo reativo‖
106

 ou ―consciência reativa‖ (VEYNE, 2008) ou 

ainda uma ―má consciência‖
107

 (NIETZSCHE, 2009). Os sujeitos que apresentam uma 

consciência reativa não tomam determinadas ações, porque em suas concepções estão fazendo 

algo ―errado‖.  

Uma consciência reativa pode ser fabricada por diversos artefatos que reforçam um 

panorama de crise e incerteza. Nesse sentido, uma autoconsciência rege as condutas dos 

sujeitos através do medo e da culpabilização. O que, consequentemente, potencializa a 

existência de um ideal de sujeito, com determinadas características, virtudes e valores. 

Nietzsche (2005, p. 24, grifo do autor), aponta que, 

 

[...] como, na grande maioria dos casos, só houve querer quando se podia esperar 

também o efeito da ordem – isto é, a obediência, a ação –, a aparência traduziu-se 

em sensação, como se aí houvesse uma necessidade de efeito; em suma, o querente 

acredita, com elevado grau de certeza, que vontade e ação sejam, de algum modo, a 

mesma coisa – ele atribui o êxito, a execução do querer, à vontade mesma, e com 
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 Termo cunhado por Deleuze ao discorrer sobre a obra de Nietzsche, que considera a criação de um ideal de 

futuro, um niilismo reativo. 
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 Segundo Nietzsche (2009, p. 48, grifo do autor), ―[...] ‗coisa sombria‘, a consciência da culpa [...]‖. 
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isso goza de um aumento da sensação de poder que todo êxito acarreta. 

 

Os sujeitos em questão, agem por que são afetados por uma verdade, a de que o 

mundo está em crise. Assim, precisam ter práticas política e ecologicamente corretas, senão 

suas ações poderão acarretar na futura destruição do planeta e da humanidade. Nessa 

perspectiva, volta-se ao pensamento de Nietzsche (2009, p. 64, grifo do autor), o qual afirma 

que, 

 

A ―má consciência‖, a mais sinistra e mais interessante planta da nossa vegetação 

terrestre, não cresceu nesse terreno – de fato, por muitíssimo tempo os que julgavam 

e puniam não revelaram consciência de estar lidando com um ―culpado‖. Mas sim 

com um causador de danos, com um irresponsável fragmento do destino. 

O medo é incutido nas mentes contemporâneas, que passam a receber a cada segundo 

incontáveis informações, que chegam por meio de diversas tecnologias de comunicação. Vê-

se que, se as disciplinas produziam corpos através de hábitos, especialmente na memória 

corporal, as sociedades de controle modulam os cérebros, fabricando hábitos sobretudo na 

memória mental (LAZZARATO, 2006). 

 

OS TRAÇADOS E ALGUMAS ANÁLISES DA PESQUISA EM EVIDÊNCIA 

A contemporaneidade apresenta um contexto de movimentos que se deslocam para 

perspectivas onde não existem fronteiras e espaços concretos. Um mundo invisível idealizado 

ou fabricado por múltiplos sujeitos subjetivados. Mundo que está muito longe de ser neutro! 

As mídias eletrônicas emergem para fazer parte das redes que circundam neste tempo. Redes 

virtuais e redes capilares de poder se espraiam pelo âmbito social para, de forma convidativa, 

envolver muitos com a suas verdades.  A sociedade de controle exerce seu poder graças às 

tecnologias de ação a distância da imagem, do som e das informações, que funcionam como 

máquinas de modulação ou máquinas de modular e cristalizar os pacotes de bits 

(LAZZARATO, 2006). 

Em uma ―Análise do Discurso‖ (FOUCAULT, 2015), o processo metodológico 

buscou perceber as recorrências discursivas que produzem verdades, ―pois além do discurso, 

tomado como uma questão metodológica, é necessário ter presente os resultados dessa 

metodologia, isto é, a descrição dos discursos, das formações discursivas [...] (CASTRO, 

2016, p. 117). 
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A proposta de iniciar essa pesquisa com dados preliminares, possibilitou ver a 

potencialidade da investigação que se instaurava, pois trouxeram em sua coleta inicial 

artefatos e perspectivas que mostram indícios da existência da subjetivação do sujeito 

ecologicamente correto e de educações ambientais. Sendo assim, buscou-se investigar jogos 

eletrônicos com o objetivo de se perceber o que está dito e visível, as enunciações, que 

possibilitam dar materialidade a um discurso ambiental, tecnológico, computacional etc. 

Foram selecionados jogos a partir de reportagens apresentadas em sites de jogos e as análises 

se deram em gameplays disponíveis no site YouTube. Selecionou-se dois jogos o ECO e o 

The Sims, o qual se analisou os gameplays. 

O jogo eletrônico ECO é da Strange Loop Games e ainda não se encontra em versão 

comercial até dezembro de 2016, mas com versão pré-alfa (Figura 1) disponível aos jogadores 

para testes. Sendo assim, buscou-se perceber os discursos presentes no artefato através de 

reportagem do jogo. 

a) b) 

  
Figura 2: ECO 

Onde cada ação afeta o meio ambiente 

 

ECO é um jogo de simulação que possui gráficos semelhantes ao do Minecraft. O 

jogador tem a possibilidade de gerenciar seu mundo, porém para cada ação existirá uma 

reação. Nessa linha, o jogo possui uma planilha gráfica que monitora não só os impactos 

causados pelo jogador no seu planeta como também a própria alimentação do personagem, ou 

seja, o nível de nutrientes que possui no organismo. Segundo informações do site Critical Hits 

(2016, s/p), 

 
O mundo de Eco será o lar de milhares de espécies de animais e plantas, cada um 

vivendo continuamente 24 horas por dia, crescendo, comendo, se reproduzindo, com 

sua existência dependendo de outras espécies. Então as coisas ficam complicadas 

quando humanos – os jogadores no caso – se envolvem. 
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Percebe-se que tais discursos são engendramentos que fabricam determinados sujeitos, 

pois, conforme Lemke (2014, p. 118), ―no contexto neoliberal, o medo é a base e o motivo 

para a constituição do sujeito responsável, confiável e racional. Ele tem uma qualidade 

civilizadora: os bárbaros não têm medo – é por isso que são tão perigosos‖. Tal visão pode ser 

encontrada no seguinte trecho do site Critical Hits (2016, s/p), 

 

Recursos poderão ser coletados e usados para sobreviver e prosperar, mas diferente 

de outros jogos do gênero, cada recurso impacta diretamente no funcionamento do 

planeta, e sem um planejamento e entendimento do ecossistema pode haver 

desmatamento, rios podem ser poluídos, habitats destruídos e espécies podem ser 

extintas. 

 

Os sujeitos de hoje são aglomerados em públicos, fabricados, conduzidos, gerenciados 

por diversos dispositivos que constituem ―[...] modos de ver, de falar e de pensar sobre a 

questão ambiental a partir de uma trama de diferentes discursos que se engendram, sejam eles 

legais, midiáticos, políticos, educacionais, científicos, ecológicos ou econômicos‖ (GARRÉ; 

HENNING, 2015, p. 71). 

Nos gameplays do jogo The Sims, ficou evidente que o cenário configurado nos jogos 

é de uma natureza bucólica. As imagens trazem ambientes verdejantes e com pedregulhos, 

que denotam uma vida natural, pautada em uma natureza bela, boa e pura. Associada a esta 

nostalgia existem lições de cuidado com as plantas, de produção de horta, (que é apresentada 

como jardinagem), de uso de fertilizante à base de produtos naturais (peixe e frutas), de 

consumo de produtos naturais na alimentação e de realização da reciclagem (que se configura 

tão-somente com o personagem colocando o lixo na lixeira), figura 2. 

a) b) c) d) 

    

Figura 2: – A natureza, a horta, lições de reciclagem e a planta da vida 
 

Ligado a uma forma de vida saudável, as plantas são apontadas como fonte de 

longevidade. Entre as classificações dada às sementes, aparece, por exemplo, a de ―planta 
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especial‖, que dá origem à ―planta da vida‖ (figura 2d). Em sua descrição, segundo indicação 

nos gameplays, diminui a barra de envelhecimento e aumenta o tempo de vida do 

personagem. Nota-se que o personagem apresentado nos gameplays aponta para um sujeito 

com práticas ecologicamente corretas. As falas de um jogador acerca de seu personagem 

denotam tal pensamento: ―Ellen tem o dedo verde. Tem o dom da jardinagem!‖; e ―A família 

perfeita tem que viver de forma natural.‖. Este sentimento nostálgico de vida natural é 

projetado tanto nas falas dos jogadores, quanto na própria configuração do jogo, assim, 

jogador e personagem se fundem na criação do avatar. 

São perceptíveis nestes materiais as visões e concepções de Educação Ambiental. Uma 

Educação Ambiental pautada no gerenciamento dos recursos naturais e numa visão de 

natureza bela, boa e pura. Por meio desses modelos, os sujeitos são educados para a 

constituição do homem bom, para uma vida mais saudável e mais verde. 

É clara a proposta dos jogos de educarem os sujeitos para situações reais. Pode-se 

então indicar que este artefato se firma em uma ―Pedagogia da mídia‖ (COSTA; SILVEIRA; 

SOMMER, 2003), que tem por intuito treinar sujeitos para resolverem problemas sociais, 

considerando que os mecanismos digitais de simulação são utilizados para preparem sujeitos 

para enfrentar determinadas situações. Nesse caso, Educação e questões ambientais são 

problemas latentes na atualidade, o que por sua vez, faz fabricar uma demanda de sujeitos 

com determinadas condutas. 

Os jogos eletrônicos passam a assumir o slogan do político e ecologicamente correto, 

para conquistar consumidores de todas as faixas etárias. No entanto, ―se eles educam, não 

bastaria que educassem apenas para o consumo. Para obterem tanto sucesso, seriam 

necessários outros ‗processos educativos‘‖ (MENDES, 2006, p. 72, grifo do autor). Por isso, 

eles não só educam para o consumo, mas para uma determinada Educação Ambiental e para a 

formação de um determinado sujeito, o homem bom. Há também uma certa educação para um 

pensamento computacional. Vê-se, então, valores determinantes para a sociedade. 

Os sujeitos são subjetivados num processo que extrapola o individual, pois assume 

uma dimensão extra pessoal. Vê-se que nessa rede de relações que se configuram sujeitos e 

artefatos eletrônicos, transcendem a dicotomia sujeito e objeto. Os artefatos eletrônicos se 

tornam ―produtivo do ser‖, enunciadores e propulsores de discursividade ―parcial‖ 

(LAZZARATO, 2014), pois ambos, sujeitos e artefatos eletrônicos, fabricam os discursos 

ambientais e de pensamento computacional. 
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No exercício destas relações de poder percebe-se não só um poder que age no corpo 

deste público, mas principalmente na mente. O pensamento e a consciência dos sujeitos são 

ativados quando existe um obstáculo, desequilíbrio ou qualquer ―acontecimento‖. Assim, 

sujeitos, consciência e representação são empregados a fim de alterar as relações de feedback 

entre humanos e artefatos eletrônicos (LAZZARATO, 2014). Pode-se entender a pronunciada 

crise ambiental como um acontecimento, e o feedback desta, como as ações ecologicamente 

corretas, dentre elas, a busca por uma vida de ―qualidade‖, o consumo politicamente correto, 

enfim, a fabricação e a invenção dos sujeitos cyber ambientais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Educação Ambiental entra no campo dos games como estrela de ouro, ou melhor 

como estratégia de ouro, para a ação do noopoder, pois não basta se fabricarem sujeitos 

informatizados, também precisam ser ambientalmente corretos. O noopoder encontra sua 

efetividade, sua materialidade, justamente nas demandas sociais da contemporaneidade. 

Percebe-se assim, que o noopoder atua através da crise da Educação, da Educação Ambiental, 

do campo da informática, da criatividade, de valores etc. Um poder que age em conjunto com 

outras formas de governamento, as quais modulam a memória e a atenção, disciplinam os 

corpos, produzem condutas. Talvez, este novo poder seja uma das formas mais sagazes de 

poder já descrita, pois encontrou uma fonte potente para o seu exercício, a saber, o cérebro. 

Os jogos eletrônicos estão presentes em diversos âmbitos, e atualmente passam a fazer 

parte de ações e estratégias pedagógicas dentro da escola. Sob o discurso de transformar a 

realidade, estes artefatos fascinam e conquistam o espaço escolar, para emergirem como uma 

possível tábua de salvação para a educação. 

A partir do que foi explanado, volta-se o olhar para os discursos presentes nos jogos 

eletrônicos. Discursos de vida saudável, sustentável, de harmonia com uma natureza boa e 

pura, de salvação da educação, da solução da crise ambiental e da formação de um novo 

cidadão. Percebe-se que é na junção do sujeito/jogos que o discurso se produz e se materializa 

em processos de subjetivação. Sujeitos e artefatos narram-se e são narrados em meio a 

relações discursivas de poder. 

Estas pistas fornecem indícios contundentes que mobilizam a investigação em direção 

ao jogo Minecraft e às educações ambientais acionadas por este. As relações de poder que se 

estabelecem em torno deste artefato refletem os interesses que o seguem. Portanto, entende-se 
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que não há campo de saber sem disputa e sem relações de poder; e este certamente é um 

campo que tem incidido na invenção de sujeitos que carregam as peculiaridades de um tempo. 

Diante dessa percepção, talvez seja possível dizer que o homem é uma invenção filosófica em 

ascensão cibernética! 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO DAS ESCOLAS DO CAMPO 

 

Elizane Pegoraro Bertineti
108

 

 

 

Resumo: Pensar a Educação Ambiental nos espaços das escolas do campo requer que 

tenhamos muita clareza dos caminhos que iremos percorrer para tal trabalho junto aos alunos 

e comunidade. A Educação Ambiental no contexto do campo precisa ir para além dos muros, 

precisa ser uma educação da valorização do Agricultor e não da censura. Neste sentido este 

trabalho traz um ensaio teórico referente a uma pesquisa que está em início e que visa à 

inserção nas escolas do campo do município de Canguçu/RS e tem o objetivo de analisar as 

práticas de Educação Ambiental nas Escolas do Campo e como estas práticas vêm dialogando 

com a realidade das comunidades e principalmente em que ponto elas valorizam os saberes 

dos trabalhadores do campo. Buscamos a partir desta escrita, discutir o que é educação 

ambiental, qual a importância das práticas de educação ambiental crítica nas escolas do 

campo e em que momento os projetos e práticas que encontramos nas escolas estão 

dialogando com aqueles que vivem e são os protagonistas do campo. 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Educação do Campo. Educação Crítica. 

 

O Início de um diálogo 

 

A humanidade enfrenta hoje um momento delicado, de evolução e também muito 

perigoso, estamos passando por mudanças muito impactantes e isto está ligado diretamente ao 

avanço descontrolado da tecnologia. Estas mudanças e avanços estão em todas as esferas de 

nossa vida e as mesmas transformações que estão auxiliando a vida humana, também coloca a 

nossa própria vida em perigo.  

Ao falarmos em Educação do Campo nos remetemos sempre a um espaço calmo, 

onde a natureza é exuberante e que os conflitos não existem, porém sabemos que isso não 

passa de uma ilusão, sendo que ao nos referirmos a Educação Ambiental e a preservação 

ambiental, este espaço é permeado por inúmeros conflitos.  

É urgente que a produção de alimentos seja feita de forma mais sustentável, no 

entanto existem questões que extrapolam a boa vontade dos produtores, vivemos hoje em um 

emaranhado, onde a cultura da facilidade se instalou, onde os interesses econômicos e 

políticos movimentam um mercado que sufoca aqueles que não querem se submeter a formas 
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de produção que agridam o meio ambiente. 

A escola enquanto espaço de educação precisa sim estar envolvida neste processo, 

mas abrindo um espaço para o diálogo e a valorização dos saberes dos sujeitos do campo e 

não para apontar os erros que eles cometem quando produzem de formas não sustentáveis.  

Educar é ir além de passar informações, pois ―formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas‖ (Freire, 1996, p.15) e por isso enquanto 

educadores é preciso clareza de que as mudanças não ocorrem por imposição, pelo contrário 

elas só ocorrem por meio da reflexão continua sobre a nossa função como sujeitos atuantes na 

sociedade. 

Dialogar com a realidade no espaço do campo, significa aceitar e valorizar os saberes 

que os agricultores possuem as formas de cultivo e produção que herdaram dos seus 

antepassados, exige um trabalho de valorização da cultura destes sujeitos.  

A Educação Ambiental nas Escolas do campo tem suas peculiaridades e não pode ser 

trabalhada como um modelo seguido em espaços que se diferenciam do campo, ela precisa ser 

vista de forma especial. É preciso o respeito pelo modelo produtivo de cada região, o respeito 

pela terra, pois os sujeitos que estão ali pertencem a aquele lugar e aquele lugar pertence a 

eles. A escola abrindo o espaço para a comunidade e indo até ela o diálogo acontece, caso 

contrário à escola estará oprimindo e não valorizando os saberes. 

Nesta busca pelo diálogo, pela valorização do saber esta escrita inicial da pesquisa 

traz alguns pontos sobre a Educação do Campo, suas características e história, a importância 

da Educação Ambiental crítica nestes espaços e a contextualização da pesquisa que se inicia, 

abordando a realidade educacional do campo neste contexto. 

 

A Educação do Campo 

Discutir a Educação do Campo nos remete a discussão dos caminhos percorridos, as 

dificuldades enfrentadas e as conquistas obtidas. Neste espaço faremos uma breve escrita 

sobre um pouco da história da educação do campo e algumas considerações sobre este 

processo. 

A Educação do Campo é uma luta contra hegemônica, que se apresenta como centro 

de inúmeros movimentos sociais em defesa da própria terra e principalmente pela melhoria da 

qualidade de vida do povo que vive no campo. Neste contexto de luta pensar e idealizar uma 

escola do campo, 
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 [...] significa pensar e fazer a escola desde o projeto educativo dos sujeitos do 

campo, tendo cuidado de não projetar para ela o que sua materialidade própria 

não permite; trazer para dentro da escola as matrizes pedagógicas ligadas às 

práticas sociais; combinar estudos com trabalho, com cultura, com organização 

coletiva, com postura de transformar o mundo... (CALDART, 2009, p. 35). 

 

Em meados de 1998, surge o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA, sendo que este uniu diversas instituições, como MST, UNICEF, INCRA, entre 

outros no processo de construção do I Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária 

(ENERA). Neste mesmo momento podemos perceber o movimento das universidades em 

discutir a reforma agrária e consequentemente uma educação do campo de qualidade e de 

direito. 

Poderíamos aqui levantar um emaranhado de questões históricas para discutirmos 

sobre a educação do campo no Brasil, porém neste primeiro momento de escrita e pesquisa 

podemos pensar o porquê existe esta luta pela educação do campo. A luta do povo do campo 

não é somente para ter uma escola no campo, mas para que a educação oferecida a eles seja 

―do‖ e ―no‖ campo, ou seja, ―No‖: o povo tem direito de ser educado no lugar que vive e 

―Do‖: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, 

vinculada a sua cultura e suas necessidades humanas e sociais. (KOLLING, CERIOLI; 

CALDART, 2002, p. 18)). 

Considerando a luta por este direito de ter uma educação do e no campo e buscando o 

que diz Caldart anteriormente sobre a educação vinculada as necessidades dos sujeitos, o 

educador precisa ter a clareza que o estranho e o diferente naquele espaço são as suas 

concepções. No que tange a Educação Ambiental, é em alguns pontos mais complicado ainda, 

pois algumas questões que temos clareza enquanto educadores ambientais pode causar 

estranheza aos educandos, já que vai contra as concepções que eles tem de produção, pois tais 

concepções que temos,  interfere além nas questões culturais, também nas questões 

econômicas das famílias, sendo este talvez o ponto mais delicado. 

O povo do campo tem o direito a oportunidades para se manter no campo e aplicar 

naquele espaço os conhecimentos que adquire nos bancos escolares, porém este conhecimento 

não pode ser vazio, baseado em uma realidade que se  distancie do próprio campo. Os 

educadores que atuam neste espaço precisam cada vez mais ter a vivência deste lugar, 
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compreender como as coisas se organizam, valorizar o saber cultural que estes sujeitos 

carrega, para escola e partir destes conhecimentos para abrir novos horizontes e perspectivas. 

A perspectiva da educação do campo não pode ser outra se não a de educar este povo, 

estas pessoas que trabalham no campo, para que se articulem se organizem e assumam a 

condição de sujeitos da direção de seu destino (KOLLING, CERIOLI; CALDART, 2002, p. 

19). Não é a escola que deve apontar os sujeitos do campo como os culpados no que tange a 

degradação ambiental, mas oportunizar a estes sujeitos espaços de discussão e análise da 

realidade, ou seja, oportunizar meios para que eles mesmos percebam as suas condições e as 

suas capacidades de mudanças. 

Mesmo com todas as conquistas dos movimentos que buscam uma educação do e no 

campo de qualidade, ainda nos deparamos com a desigualdade da valorização dos saberes que 

são típicos dos sujeitos do campo e mesmo com a promulgação da Constituição no ano de 

1988, ainda há uma parcela significativa da população do campo que não tem acesso à 

educação ou quando tem este acesso ela não tende as necessidades reais deste povo.  É claro 

que: 

A cultura hegemônica trata os valores, o saberes do campo de maneira romântica 

ou depreciativa, como valores ultrapassados, como saberes tradicionais, pré- 

científicos, pré-modernos. Daí que o modelo de educação básica queira impor 

para o campo currículos da escola urbana, saberes e valores urbanos, como se o 

campo e sua cultura pertencessem a um passado a ser esquecido e superado. 

Como se os valores, a cultura, o modo de vida, o homem e mulher do campo 

fossem uma espécie em extinção. Uma experiência humana sem mais sentido, a 

ser superada pela experiência urbano-industrial moderna. (ARROYO, 2004, p. 

79-80). 

 As pessoas que vivem no campo lutam pelos seus direitos em meio a uma forma de 

produção cada vez mais excludente e quando falamos em sujeitos do campo nos remetemos 

aos agricultores sim, mas também aos quilombolas, indígenas, pescadores, ribeirinhos..., Ou 

seja, um povo que luta por políticas que preservem os direitos destes de permanecer no espaço 

do campo e receber educação neste espaço. 

Educação Ambiental Crítica  

 

  Quando buscamos discutir sobre o que é Educação crítica e qual o seu papel junto aos 

sujeitos o campo, nos dispomos a compreender e defender que os impactos ambientais que 
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hoje o campo está sofrendo não é algo que nos autorize a culpar os produtores do campo, pois 

há muitas questões que não estão explicitas nas relações do produtor com o meio em que vive. 

 Não é nos produtores que trabalham diariamente, sem muitas condições para produção 

que está o peso de tanta degradação, mas sim no acúmulo de bens por parte de alguns e pelo 

domínio no mercado por parte de grandes indústrias, principalmente as fornecedoras de 

produtos químicos que invadem cada dia mais as propriedades fundados na pregação da 

cultura a facilidade. 

 Ao pensarmos a educação ambiental como educação crítica e política é necessário dar 

prioridade para as relações políticas, sociais e econômicas que estabelecemos com o meio em 

que vivemos, ou seja, buscar o rompimento com a dominação de um mercado e de uma 

sociedade que impede as decisões livres, neste caso dos produtores do campo. Pois segundo 

Reigota,  

A Educação ambiental como Educação política está comprometida 

com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da 

intervenção direta dos cidadãos e das cidadãs na busca de soluções 

e alternativas que permitam a convivência digna e voltada para o 

bem comum. (2014, p.13) 

 

 Só pela reflexão sobre a própria história, sobre as formas de trabalho que exercem no 

campo é que os produtores poderão perceber-se como sujeitos capazes de mudar a própria 

trajetória. O aspecto reflexivo da Educação ambiental é fundamental neste processo, pois ele 

se dá pela participação e pela valorização das experiências destes sujeitos, que respeitam sim 

o meio em que vivem, observam as mudanças que ocorrem em suas propriedades, obedecem 

as fases da lua, épocas de plantio, formas alternativas de cultivo para seu próprio consumo, 

sem que percebam que estão obedecendo e seguindo o curso natural do meio em que vivem. 

 Nós dependemos diretamente do que é produzido no campo, tanto que muitos usam a 

frase ―se o campo não planta a cidade não janta‖, porém na maioria dos casos sem a seriedade 

e complexidade do que estão falando. Eis uma frase correta e de extrema relevância, pois 

dependemos diretamente desta produção, mas também dependemos mais ainda das formas de 

produção que são adotadas no campo, pois são estas formas de produção que determinam o 

tipo de alimento que população consome.  

 Produzir em larga escala garante a disponibilidade do produto, mas não garante a 

qualidade, somos reféns de produtos químicos e o nosso agricultor não pode ser 
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responsabilizado por isso sozinho, nós, enquanto cidadãos, devemos zelar e valorizar práticas 

sustentáveis de agricultura. 

Enquanto escola não há espaço para práticas pedagógicas de educação ambiental que 

fiquem somente nos muros da escola, que se limitem a práticas vazias e que não tenham valor 

efetivo para estas pessoas que vivem no entorno da mesma. Sendo a Educação ambiental uma 

Educação política ela é por princípio ―questionadora, criativa, inovadora e crítica, muito 

crítica‖(REIGOTA 2014, p. 150), porém o educador neste espaço precisa estar preparado para 

mediar este processo, para aprender e conduzir o processo de debate e construção de 

conhecimento, considerando que os sujeitos do campo produzem conhecimentos muito 

significativos e que na maioria das vezes somente precisam ser valorizados e sistematizados 

para eu possam perceber a grandeza do que sabem e o que podem fazer com tamanho 

conhecimento. 

As escolas do campo mais especificamente precisam ser o elo entre a educação 

ambiental e os sujeitos do campo, para isso antes de qualquer ação que envolva a comunidade 

a escola precisa ter clareza da importância do seu processo pedagógico nestas questões que 

poderão ser abordadas com a comunidade, para que sejam surpreendidos com a rejeição da 

comunidade ou com a falta de diálogo neste processo, fazendo com que nada de novo possa 

ser construído. Sobre isso Reigota chama a atenção para o seguinte: 

O processo pedagógico da educação ambiental como educação 

política enfatiza a necessidade de se dialogar sobre e com as mais 

diversas definições existentes, para que o próprio grupo (alunos e 

alunas e professores e professoras) possam construir juntos uma 

definição que seja mais adequada para se abordar a problemática 

que se quer conhecer e, se possível resolver.(2014, p. 37) 

 

 O trabalho da educação ambiental, na educação do campo não pode partir da visão 

simplista e penso que também ofensiva de que ―o homem destrói o meio ambiente‖ 

(REIGOTA, 2014, p. 50), pois é preciso refletir sobre quem são estes homens, porque estes 

destroem, quais são os pontos que não estão explícitos nesta relação de destruição ambiental. 

Apontar culpados pode ser algo simples, porém refletir sobre a real culpa que cada sujeito tem 

e o que o leva a colaborar com esta destruição é ao mesmo tempo importante e de extrema 

importância como complexo e permeado por inúmeras questões que em muitas vezes não são 

óbvias e muito menos levadas em consideração. 
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 Pensar a Educação ambiental como milagre não é o caminho, não serão as praticas 

realizadas dentro dela que irão salvar o mundo de todas as problemáticas que podemos 

perceber, mas a partir dela é que podemos despertar cidadãos comprometidos com meio em 

que vivem. Não há uma receita milagrosa para que possamos reverter práticas de degradação 

ambiental, não teremos uma solução apontada e que possamos seguir, e sobre isso REIGOTA 

(2014) afirma que os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e deles 

virão as soluções enquanto cidadãos e cidadãs. 

 Quando nos remetemos ao espaço do campo e das escolas do campo, precisamos 

trabalhar com a Educação Ambiental que busca a inserção na comunidade, mas uma inserção 

que busca conhecer estes espaços, estes sujeitos para assim valorizar os saberes deste povo, as 

angústias que eles próprios têm sobre a própria produção de suas propriedades, pois na 

verdade o que o produtor do campo faz é reproduzir o que lhe é passado e hoje o que é 

passado aos nossos produtores é a facilidade que algumas técnicas trazem, porém sem formas 

alternativas de produção e principalmente sem mostrar quais impactos ambientais estas 

técnicas de produção têm frente ao meio ambiente e a própria vida deles.  

 No interior das escolas do campo não há espaço para educação ambiental 

conservadora, pois é preciso extrapolar a educação que busca mudanças de comportamento de 

forma estanque, através da transmissão de conhecimento e simplesmente apontando o povo do 

campo como culpado por toda a degradação ambiental causada hoje pela prática da 

agricultura. Por isso se defende a Educação ambiental crítica neste espaço, com ações que 

possam contribuir para a transformação socioambiental e superação da dominação. Sobre isso 

Loureiro expõe: 

Tratamos a EA defendida no Brasil a partir de uma matriz que vê a educação 

como elemento de transformação social inspirada no diálogo, no exercício da 

cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação das formas de dominação 

capitalistas e na compreensão do mundo em sua complexidade e da vida em sua 

totalidade. (2004, p. 24) 

 

Para fazer a Educação ambiental acontecer e ter real significado nas escolas do campo, 

precisamos de práticas fundadas no diálogo, que busquem conhecer a história dos povos do 

campo e que valorizem a história deste povo e a relação de pertencimento deles com o lugar 

onde vivem. 

 

Contextualização da pesquisa a ser realizada 
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A análise que começamos fazer neste trabalho tem como foco município de Canguçu, 

que fica localizado no sul do Rio Grande do Sul. O município tem aproximadamente 53.000 

habitantes, sendo destes a maior parte moradora do campo, onde a economia do município 

está voltada para agricultura familiar e o município é considerado o maior minifúndio da 

América Latina. 

 O município hoje atende um total de 30 escolas municipais de Ensino Fundamental 

Completo, 25 no campo e 06 na cidade, com uma totalidade de 5.128 alunos, sendo destes 

3278 das escolas do campo e 1850 das escolas da cidade
109

. 

 Percebemos nestes dados que a realidade municipal é rural, tanto em extensão, 

localização da população e distribuição de escolas. Desta forma, pensar a Educação de uma 

forma geral e em especial a Educação ambiental no espaço escola, exige uma análise de 

realidade muito minuciosa e delicada, pois há no campo relações específicas de cada região, 

são pessoas de diferentes idades, crenças, etnias, famílias, mas que tem algo em comum e que 

é extrema importância, que é produção agrícola para a sobrevivência, produção esta que vai 

passando de pai para filho, com costumes e formas de trabalho que foram sendo incorporadas 

na forma de trabalho das famílias e que na maioria das vezes não aceitam novas ideias, 

principalmente quando estas são impostas. 

 O trabalho do educador ambiental nesta realidade precisa ser pensado a partir dela, 

aproveitando os saberes destes alunos que tem suas histórias composta por vivências do 

campo e que podem pensar novas alternativas a partir do próprio conhecimento informal que 

possuem. Neste sentido é importante que os professores e alunos sejam curiosos, instigadores. 

"É preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache repousado no saber de que a pedra 

fundamental é a curiosidade do ser humano" (FREIRE, 1996, p.96). 

 A produção agrícola que movimenta a economia municipal é produção de fumo, nos 

últimos 25 anos esta produção tem aumentado significativamente, melhorando a economia do 

município, porém um agravante se instalou, pois a produção de alimentos tem diminuído 

muito e a maioria dos produtores de fumo não se envolve com a produção de outras culturas. 

 Na mesma velocidade que a economia cresceu os problemas decorrentes desta 
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produção também estão cada vez mais acentuados, entre estes está às questões ambientais, 

que englobam deste a destruição de recursos naturais até problemas de saúde dos sujeitos 

envolvidos no sistema de produção.  

 É uma realidade desafiadora para um educador ambiental, é um espaço delicado de 

trabalho, onde a cultura da facilidade foi muito bem trabalhada. É preciso calma, persistência, 

diálogo, autonomia e acima de tudo determinação para enxergar nestes entraves as 

possibilidades, e por isso voltamos a Freire que nos diz que caso contrário, o ensino se tornará 

―inautêntico, palavreado vazio e inoperante‖ (1996, p.69) e o trabalho do educador ambiental 

se tornará vazio e perderá as possibilidades de mudanças. 

Os caminhos 

Muitas são as pesquisas discutem a Educação Ambiental, porém a pesquisa que 

anunciamos nesta escrita busca discutir a importância de uma Educação Ambiental crítica e 

transformadora, que discuta as relações do ser humano com o mundo e suas responsabilidades 

com a preservação da vida, mais precisamente na realidade das escolas do campo.  

 As palavras aqui escritas são frutos do início de um estudo bibliográfico, que terá 

continuidade com posterior estudo empírico. As questões aqui abordadas estão ligadas a 

realidade educacional do município de Canguçu, trazendo aspectos sobre a realidade da 

econômica e educacional das escolas do campo deste município, 

 O estudo surge de inquietações sobre as formas de produção agrícola que ocorrem em 

Canguçu, sendo este um município que tem como base econômica a Agricultura Familiar. É 

uma pesquisa que busca entender o papel da escola frente a realidade de produção da região e 

também que pretende um diálogo que leve a possibilidade de aceitação de novas formas de 

produção.  

 Este com certeza é um trabalho lento, de muita análise, diálogo, aceitação, ética e 

respeito pelas vivências destes sujeitos que vivem no campo, que conhecem este espaço, que 

trabalham nele e que retiram da terra o seu próprio sustento. Para isso pensar a Educação 

Ambiental nas escolas do campo exige do educador a capacidade de interagir, de escutar, de 

debater e aceitar o conhecimento que o aluno tem, pois neste espaço o educador é considerado 
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o estranho, por isso a autonomia, a dignidade e a identidade do educando tem de ser 

respeitada, caso contrário, o ensino tornar-se-á "inautêntico, palavreado vazio e inoperante‖ 

(FREIRE, 1996 p.69). 

Algumas considerações sobre o início do processo 

Não encontramos muitos escritos que tratem exclusivamente da educação ambiental 

nos espaços das escolas do campo, porém é importante ressaltar a importância da pesquisa 

para que possamos compreender o papel que a escola tem desempenhado neste espaço, a 

quem esta educação ambiental está servindo e qual sua função dela enquanto valorização dos 

saberes. 

Quando nos dispomos a uma pesquisa não temos a certeza dos caminhos que serão 

percorridos, neste trabalho estamos procurando compreender as novas propostas da Educação 

do e no Campo que busca uma escola democrática e a partir da realidade. Para isso estamos 

buscando o espaço da educação ambiental de forma a contribuir para a vida prática dos 

sujeitos que estão neste espaço, nunca de forma imposta, mas dialogada e que seja uma 

educação que assuma compromisso com a construção de uma realidade desenvolvida 

economicamente, mas de forma sustentável. 

Se não houver mudanças na proposta pedagógica das escolas do campo elas 

continuarão, na maioria dos casos servindo de instrumento para suprir as necessidades do 

mercado urbano. As escolas de campo precisam de uma proposta pedagógica que se baseie na 

história e realidade do campo, assim o povo camponês entenderia um pouco mais de sua 

história, sua condição de vida, seus valores, sua importância, e lutaria por melhorias no 

campo, e poderia assim considerar a possibilidade de permanência no campo como uma 

chance de progresso e também como oportunidade para transformar e melhorar sua realidade 

ambiental. 
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SOBRE UMA PRAIA CHAMADA MARAVILHAS: OS 
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Resumo: Maravilhas é uma praia localizada na cidade de Santa Vitória do Palmar, e o 

presente artigo visa contribuir para a elaboração de uma primeira síntese narrativa sobre a 

criação e as experiências nesse espaço de mar e terra fundado na década de 1940. A busca, 

então, se concentra na apreensão desse ambiente costeiro a partir da relação natureza e cultura 

que se estabelece de forma dinâmica, e por isso histórica na constituição das Maravilhas. Tal 

investigação se faz a partir da reunião de fragmentos disponíveis em distintos suportes, e 

também levando em consideração o uso de uma narrativa oral que se vincula a criação desse 

espaço. Com isso irá surgir Maravilhas, pensada dentro do escopo da Educação Ambiental, da 

interpretação sensível que dá a ver as formas de pensar e problematizar essa praia ao sul do 

sul.  

Palavras-chaves: Maravilhas. Praia. Natureza e cultura 

 

 

Como chegar na areia, como encontrar a praia 

 

 No famoso livro de Gabriel García Márquez Macondo é o lugar em que tudo acontece. 

Realidade e fantasia se misturam nesse território mágico que abriga a saga dos Buendía. 

Assim, Macondo é tão fictícia quanto qualquer realidade, e tão real quanto qualquer ficção. 

Ela é a intersecção desses mundos, ela é um mundo do possível. 

 Como  não pensar uma aproximação com essa Macondo quando a praia que surge desse texto 

chama-se Maravilhas, e a pessoa que a narra possui o nome de Delícia. Acrescente-se aí o 

fato dessa narradora pertencer a uma numerosa família de língua espanhola que fundou esse 

local, os Bermudez.  

 Localizada num trecho de 2km da linha de costa atlântica do Litoral Sul do Rio Grande do 

Sul, Maravilhas pertence a cidade de Santa Vitória do Palmar. Assim,  presente trabalho 

busca, então, descobrir essa praia que pouca atenção ganhou enquanto objeto de estudo até 

agora. Porém, visa fazer isso de forma a encontrar esse meio ambiente costeiro dentro de uma 

relação específica, capaz de perceber um universo do sensível que conecta de forma dinâmica,  
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e por isso histórica em sua permanência atravessada por rupturas e continuidades no tempo, 

natureza e cultura.  

Reconstituir a trama da criação e apropriação desse espaço no campo da Educação 

Ambiental  insere-se numa perspectiva que Isabel Cristina de Moura Carvalho concebe como 

―esforço interpretativo‖ empreendido pelo educador ambiental, quando esse precisa operar 

novas sínteses explicativas a partir de pesquisas que levem em conta, por exemplo, as tensões 

socioambientais. Nas palavras da autora:  

A busca dos sentidos da ação humana que estão na origem dos processos 

socioambientais parece sintetizar bem o cerne do fazer interpretativo em educação 

ambiental. Ao evidenciar os sentidos culturais e políticos em processos de interação 

sociedade-natureza, o educador seria um intérprete das percepções – que também 

são, por sua vez – interpretações humanas no meio ambiente (CARVALHO, 2002, 

p. 31). 

 

A mesma autora não deixa de dizer, logo em seguida, que esses sentidos instituem 

formas de relação com o ambiente, e por isso são passíveis de investigações de cunho 

interpretativo, como também frisa que esses ―sentidos‖ se configuram dentro de determinadas 

comunidades humanas, e dentro de um tempo específico (CARVALHO, 2002, p. 32). Com 

isso, apreender historicamente essas sensibilidades, problematizá-las à luz da 

contemporaneidade, exige, portanto, a busca de fontes que recuperam esses fragmentos de 

espaço-tempo (GUIMARÃES; PREVE, 2012). 

Levando isso em consideração, esse artigo é construído a partir de um duplo esforço 

de busca por fontes, o qual resultou primeiro na sistematização de um conjunto de 

bibliografias dispersas que, de alguma forma, apresentavam descrições ou mesmo 

informações básicas sobre essa localidade, caracterizando assim um panorama histórico e 

formativo da praia das Maravilhas. E, num segundo momento, é a voz de Delícia Bermudez 

Martins, 80 anos, que passa a forjar o laço entre sociedade e natureza, entre o sujeito e a praia 

que o cerca, enfim, ela é a portadora de uma sensibilidade ambiental histórica, constituinte de 

si e capaz de projetar-se enquanto possibilidade mesmo de transformação a medida que pode 

lançar novas representações no mundo.  

Trazer à tona as memórias de Delícia é um ato que exige não só o cuidado 

metodológico próprio da História Oral, mas também a demarcação de uma postura política 

junto ao campo da Educação Ambiental, uma tomada de posição ideológica que, já em 1992, 

o Tratado De Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis apontava. E aqui as palavras 
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de Paul Thompson, um dos primeiros a sistematizar e apontar o alcance da oralidade no 

campo das ciências humanas, ajudam a reforçar isso numa intersecção com a origem do 

próprio método:  

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para 

dentro da própria história e isso alarga seu corpo de ação. Admite heróis vindos não 

só entre os líderes , mas dentre a maioria desconhecida do povo. Estimula 

professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho . Traz a história para 

dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade (...)  E oferece os 

meios para uma transformação radical do sentido Social da história (THOMPSON, 

1998, p.  44). 

  

 E, nesse sentido, esforços como o de Bravo (2011) ao falar sobre alternativas teóricas que 

contribuiriam para a mudança no cenário de crise socioambiental contemporânea, já  apontam 

o que ele chama de uma metodologia com ―vocação para diversidade‖, que produz, ainda: 

―Uma história democrática e inclusiva, que busca instrumentalizar os grupos para construírem 

sua própria história, registrar seu passado, revisitarem/revisarem seus costumes e buscar um 

futuro digno‖ (BRAVO, 2011, p. 256). 

 Permeada por suas histórias, seus conflitos sociais, tensões ambientais, Maravilhas surge no 

texto enquanto um local sim real, mas também esse lugar do possível, em que a qualquer 

momento seria absolutamente razoável um tapete voar levando para longe um dos membros 

da família Bermudez. 

 

A praia de Maravilhas ou Estação Balnear Maravilhas 
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Figura 1: Praia das Maravilhas, 1958 

Fonte: Projeto Maravilhas, uma memória afetiva - Rosane Almendares 

 

A imagem acima, de 1958, ajuda a perceber a dimensão das Maravilhas que, 

oficialmente, é denominada de Estação Balnear Maravilhas, conforme anuncia Rosana 

Almendares dentro do projeto ―Maravilhas, uma memória afetiva‖. O hotel na parte inferior 

se destaca por seu tamanho em relação ao restante das construções, e também por ser um dos 

poucos pontos com vista para o mar, já que as casas estão alocadas atrás desse 

estabelecimento. 

No total, em uma leitura imagética, é possível contabilizar cerca de 19 residências de 

diferentes estruturas, o que pode ser notado pelos telhados  e ocupação de terreno. Por certo, 

outras residências podem estar em pontos não captáveis dessa imagem, porém nada que 

modifique a caracterização de um povoamento de pequenas proporções, e que faz da 

nominação ―estação balnear‖ uma espécie de titulação que parece querer agregar valor ao 

empreendimento.  

 Como na trama que envolve Macondo, mais de uma família atravessa a sua história. E aqui, 

claro, não seria diferente, e nesse caso os Almendares possuem papel importante tanto na 

constituição dessa praia – por integrar o primeiro núcleo de frequentadores e proprietários de 

residências – como na sua inclusão dentro de um escopo histórico anos depois. Isso porque 

surge da artista Rosana Almendares a iniciativa de um projeto contemplado em 2015 pelo 
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Edital Prêmio Funarte Mulheres nas Artes visuais  que viria a reconstituir parte da história 

desse local a partir de narradores diversos que, de alguma forma, estão ligados afetivamente 

às Maravilhas.  

 É do projeto Maravilhas, uma memória afetiva
111

 que surge a primeira sistematização de 

informações sobre a localidade, publicizando, através de audiovisuais o resultado de um 

esforço que, segundo o texto de apresentação, possuiu as seguintes motivações:  

Certo dia, seu Air conta aos filhos já adultos a história da formação das Maravilhas, 

balneário localizado a poucos quilômetros da fronteira sul do país, onde os irmãos 

Almendares haviam passado os verões de sua infância e juventude nos anos 60 e 70. 

A escuta deste relato é o embrião do projeto, é ela que coloca o desejo em 

movimento. Como seria voltar àquela paisagem, olhar para aquele horizonte reto, 

vasto, e respirar aquele ar novamente? Como seria revisitar aquele cenário outrora 

tão familiar, hoje um ponto remoto, perdido entre dunas, mar e lagoas, no meio dos 

areais sem fim? (MARAVILHAS, MEMÓRIAS AFETIVAS, 2015) 

 

 Nos depoimento que coletaram a partir da apreensão de uma narrativa oral, ficamos sabendo 

que no início da década de 1940 o ―proprietário de campos‖ Bermudez  começa a ceder lotes 

para construção de casas que consolidassem uma estação de banhos nesse local, surgindo 

datas que variam de 1940 até 1948 demarcando o que poderia ser considerado a fundação das 

Maravilhas. Ao citar a família Bermudez, é possível dizer que está se referindo a Ezabelino 

Bermudez, o dono dessas terras, e que surge em um artigo online que apresenta as seguintes 

informações:  

possuidor de campos limítrofes ao mar, praticamente onde terminam as terras 

meridionais, começou a surgir um incipiente povoado que depois, desde uma lei do 

governo municipal, quando à frente do mesmo encontrava-se o progressista João de 

Oliveira Rodrigues, teve foros legais. No lado norte de um pequeno riacho 

construiu, primeiro, o velho Bermudez, alguns ranchos de madeira que davam à 

costa, tapados com ―palha santa fé‖, para depois, desmistificando a crença de que na 

areia costeira não se poderia edificar moradias de alvenaria, estabeleceu um hotel 

com mais um andar e que serviu de célula inicial desse local. (PLANET SUL
112

) 

 

 Esse material textual disponível online recebe o nome de ―Associação de Moradores da Praia 

de Maravilhas – um recanto encantador do Extremo Sul que surge‖, e se preocupa em 

evidenciar alguns aspectos históricos mínimos, além de enaltecer, sobretudo, o grupo de 

―velhos moradores‖ que parece ter se reunido em prol do balneário, os quais estariam dando 

um ―novo impulso àquela região tão encantadora‖ 
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Assinado por Homero Rodrigues, cronista seguidamente referenciado em trabalhos 

acadêmicos quando o tema é recriar passagens históricas de Santa Vitória do Palmar, ele 

concebe Ezabelino como uma espécie de desbravador dessa natureza costeira, já que 

conseguiu empreender mesmo em um ambiente arredio, incontrolável como esse das areias 

costeiras. E acentua também o vínculo familiar que a localidade possui em relação aos 

Bermudez, forjando um laço presente no imaginário histórico desde sua formação.  

 Voltando ao projeto de Almendares, a descrição das casas construídas nas Maravilhas ganha 

uma contribuição a partir do depoimento coletado pelos Almendares dentro do projeto que 

desenvolveram quando seu narrador informa:  

o seu Bermudez em 1948 resolveu fazer um local pra veranear, e ele homem 

simples, mas com uma visão muito grande, com a vontade de fazer as coisas, ele 

construiu primeiro um hotel, um hotel de andar em cima, um piso em cima, tamanho 

grande, bom salão, tudo direitinho, tudo na frente do mar. Traçou um quadrado, de 

mais ou menos trezentos metros e começou  fazer casas com telhados de santa-fé, e 

dentro era dividido dois quartos, uma sala, que fazia s vezes de sala jantar, e uma 

cozinha daquelas bem antigas, daquelas que tem o fogão com a chapa de ferro. Tudo 

prontinho. (MARAVILHAS, MEMÓRIAS AFETIVAS, 2015 ) 

 

 O narrador ainda fala da postura de Bermudez, que considera ―um homem simples, mas de 

visão muito grande‖, ceder terrenos em troca da implantação de um comércio, que 

contemplasse uma mercearia, açougue, padaria. O uso do espaço costeiro para a constituição 

de um balneário é enfatizada também, especialmente quando o narrador comenta o fato de 

Bermudez sempre se referir ao local como ―estação balnear‖.  

 Como se pode perceber, uma praia é inventada na década de 1940, contra os indicativos de 

um fracasso oriundo da natureza – que impediria a exploração humana. A criação de praias, 

assim, empreende um processo de ocupação que se faz no conflito, no tensionamento e 

superação que o homem estabelece em relação à natureza.  

 Dessa relação forja-se uma complementariedade oriunda sim da lógica antropocêntrica. 

Reconhecer esse elemento é dar vazão a uma situação comum à invenção de praias, mas que 

parece omitida ainda no campo dos estudos que envolvem o tema, no caso, a existência do 

impacto ambiental inerente ao processo de ocupação e exploração desses espaços.  

 Se domesticar a natureza é o esforço primeiro, após a vitória declarada é preciso (re)significar 

essa mesma natureza. É preciso enquadrar ela dentro de escolhas orientadas pelos próprios 

sujeitos, os quais irão fazer uso dessa significação para justificar a ocupação humana nesse 
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ambiente. O passo seguinte será, então, encontrar essa história, dotar de sentido a partir de 

uma fala, nesse caso, a de Dona Delícia.  

 

Dona Delícia e suas memórias 

 

 Era dia de sol nas Maravilhas, num janeiro que contrastava com o cenário de um balneário em 

plena alta estação. Ninguém circulava pelos arruamentos tortos, e as poucas casas abertas 

demonstravam que o número de pessoas naquele momento, provavelmente, não seria dos 

mais expressivos.   

 A residência de Delícia Bermudez Martins, uma challet branco com aberturas vermelhas, e 

que ainda possui uma extensão no formato de galpão, para ―juntar a família‖. Logo abaixo da 

árvore que fica em frente a sua casa, dois bancos esperavam o momento de serem usados para 

a realização da entrevista. Liga o gravador:   

 

Eu era muito pequetita quando meu pai veio pra cá, meus irmãos mais velhos que 

acompanharam, éramos 15 irmãos, todos já velhinhos, o último com 94 anos. Meu 

pai era uruguaio, meu pai e minha mãe eram uruguaios. Dizem que vinham, os pais 

deles né, das Ilhas Canárias, e eles San José (DELÍCIA, 80 ANOS) 

 

Sobre a primeira lembrança na estação Maravilhas, diz a narradora:  

Eu vinha com 4 anos, minha irmã que me cuidava, minha mãe não vinha aqui, meu 

pai que vinha. Eu vim com 4 e não me lembro de nada, não lembro de te dizer nada., 

como ele comprou isso aqui... sei que tinha umas casinhas, professoras... esse casal 

de... Almendares, e uma moça que tinha uns filhos... (DELÍCIA, 90 ANOS).  

 

Na história das Maravilhas o Uruguai será uma geografia sensível, já que é o país de 

origem do fundador, da mesma forma que hoje ainda é bastante frequentada por esse grupo, 

segundo Delícia ―uruguaios há uns quantos‖. É interessante perceber que a noção de 

pertencimento é além-mar, já que a referência às Ilhas Canárias é frisada por ela para 

descrever a figura de seu pai, bem como o seu titubear em conectar-se a própria história do 

local, demonstrando um ―não saber‖ próprio de quem não reconhece em si a memória oficial, 

quando está na sua própria voz uma outra história, humana, sensível.  

E como não perceber que a primeira referência que não a família Bermudez se refere, 

justamente, aos Almendares? A relação de afeto com o local a partir dos sujeitos que o 
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frequentam além de clara é mútua, quando pensamos esse caso – que parece se confirmar 

quando verificamos o projeto desenvolvido por Rosana Almendares.  

Retornando a constituição dessa memória de si que elabora a história local, as 

lembranças sobre a construção das ―casinhas‖ surgem em seguida, quando comenta o fato de 

seu pai não deixar que seu pai ―não gostava que fizesse rancho, sim casitas‖. Uma modelo de 

balneário surge de Delícia, evidenciando uma Maravilhas, guiada por Ezabelino, sendo 

inventada.   

 E junto com a questão da moradia, a narradora logo fala de uma pequena estrutura comercial 

implantada por seu pai, quando esse doava terrenos para que algumas pessoas abrissem 

padarias, açougues, armazéns... Associar a concepção de praia a uma série de comodidades 

como essa, sem dúvida, estaria inserindo Maravilhas num circuito moderno do entendimento 

proposto por Corbin (1989), o que colabora para ilustrar o modelo de uso desse espaço, em 

que a condição de produto a ser consumido perpassa o ideário a ser implantado.  

 Com a informação sobre o hotel, e sua construção concomitante a fundação das Maravilhas, 

tal afirmação parece se consolidar. E um último elemento sobre esse item pode ser pensado 

quando ela diz: ―ele vendia os tijolos‖. Aqui Delícia se refere à construção das casas, as quais 

o seu pai daria o aval final quanto ao formato a ser construído e orientaria constantemente os 

pedreiros encarregados de cada obra nas Maravilhas.  

 Sobre a trajetória da estação balnear no tempo, ela apresenta a seguinte elaboração:  

Meu pai morreu, minha mãe morreu, os dois... Depois de 25 anos da morte dele que 

venderam tudo, o campo, se vendeu todo, ela ficou com essa parte aqui e botou um 

filho a cuidar de tudo, pra administrar isso aqui, João Bermudez. Depois que minha 

mãe morreu aí sim, daí tudo... cada filho... são muitos (DELÍCIA, 80 ANOS)  

 

 Mesmo com a perda das propriedades, Delícia não deixou de frequentar o trecho que hoje se 

caracteriza como praia de Maravilhas:   

Nós vínhamos aqui. Havia aqui sempre algumas casas, uns conhecidos, nós viemos 

sempre, a vida inteira. Nós vínhamos a pé. Nós vínhamos as vezes de carro e 

parávamos ali na frente, passávamos o dia aqui. Sempre escolhemos vir pra cá, 

mesmo tendo casa na Barra. Aqui só nos falta luz (DELÍCIA, 80 ANOS).  

 

 A conexão com as Maravilhas é algo que constitui a vida da narradora. O ato de procurar o 

segmento na praia em que estaria conectado ao pequeno grupo de casas existentes nessa 

imensa faixa litorânea, parece dizer bastante sobre o pertencimento que Delícia expressa em 
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sua fala. É Maravilhas que ela carrega enquanto referência de praia no mundo, como 

experiência da forma de acesso à natureza marítima.  

Nem sombrinha nessa época havia... era uma areia, carro aqui ninguém tinha 

automóvel. Vinha de carro de boi e charrete. Tinha duas carretas de boi. Um 

uruguaio vinha de carro...nós tomávamos banho todos os dias, estando bom... A 

gente ficava na praia, ia de manhã, ia nove horas por exemplo, voltava onze horas. 

Uma professora minha, que tinha uma casita... ela ia de manha cedo e se sentava 

com seu marido com um mate doce e ali passava o dia... disso eu me lembro 

(DELÍCIA, 80 ANOS).  

 

 Nesse breve esforço de caracterização de um dia de praia um enquadramento de memória cria 

mesmo uma paisagem, já que fornece vestígios dessa experiência marítima em que o carro é 

elemento capaz de romper com determinada ordem, sendo o elemento novo em relação a 

convivência com charretes e carros de boi. O tempo de permanência dentro de um turno 

indica uma posição solar, adicionando as cores dessa paisagem, e mesmo uma prática é 

relatada, momento em que o mate doce surge na fala da narradora como uma poderosa 

imagem que parece ter se fixado na memória individual de Delícia.  

 E como não pensar aqui a proposição de uma fronteira que se rompe quando esse elemento 

tão tipicamente associado ao frio como é o mate no Rio Grande do Sul é introduzido em outro 

cenário? Mesmo que doce, e usualmente servido em uma cuia de porcelana dentro da cultura 

tradicionalista gaúcha,  o caráter de identificação com a região do campo é possível. Só que 

agora ele é trazido para outro cenário, dotando o mesmo de sentidos, já que preenche a 

paisagem de praia propondo essa intersecção entre o rural e o litorâneo no Rio Grande do Sul.  

No clube tinham os músicos que vinham no sábado. Que vinham do Chuí, gurizes do 

Chuí, nossos conhecidos, da campanha que tocavam gaita e guitarra. (...) Na 

inauguração houve um baile imenso, quando inaugurou e foi grande esse baile, 

vieram da barra uruguaia, vieram do Hermena, gente da Barra, um baile imenso... o 

que eu me lembro (DELÍCIA, 80 ANOS) 

   

 Uma praia também deve acontecer à noite, e não seria diferente nas Maravilhas. O Clube das 

Maravilhas representa esse espaço de sociabilidade característico do aparato balnear, sendo 

inaugurado com uma grande festa. Delícia, mesmo nova, como ela mesmo diz, lembra bem 

dessa noite, de quem participou, os grupos presentes conforme a localidade, mostrando uma 

referência para o sucesso dessa noite na história da estação de banhos.  

No inverno vem muita gente, nós viemos no inverno, nós não ficamos, viemos dar 

uma volta, abrimos a nossa casinha aí, alguma coisa sempre se fica, agora fica quase 

tudo. Agora tem dado um pouquinho de zebra aqui, tinha uma gente aqui meio 

inconveniente. Um traguinho sabe. (DELÍCIA , 80 ANOS).  
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 A relação com a praia transcende o verão, a ida no inverno é significativa, se conecta àquela 

outra fala em que Delícia comenta sobre o hábito de frequentar a praia após sua família 

vender seu lote de terras. E a rotina alterada pela ação de terceiros que estão causando 

distúrbios apresenta uma alteridade que se constrói a partir das transformações do local, da 

mudança dos proprietários de terrenos e casas, do fim de relações familiares que 

caracterizavam o universo das Maravilhas, e como objeto concreto desse processo surge a 

figura desse forasteiro, ―dessa gente inconveniente‖. 

 A praia que habita seu imaginário é muito distinta daquela que hoje existe. São praias 

distintas, uma ligada à memória individual e coletiva, aos afetos, às lembranças que são 

acessadas pelas sensibilidades de Delícia. Aqui Maravilhas aproxima-se de Macondo. Porém, 

há outra realidade objetiva do ambiente em que está inserida.  

 E pensar nesses termos parece ganhar mais sentido ainda quando, o que deveria se uma 

contradição transforma-se naquilo que motivou a existência de um local, finalmente estar 

acontecendo, como fica expresso na seguinte fala da narradora: ―Eu estou muito feliz, eu 

estou muito feliz, sabe por quê? Porque a estação do meu pai está levantando. Todos os dias 

está nascendo uma casinha. Era o sonho do meu pai‖ (DELÍCIA, 80 ANOS).  

Delícia reconhece a transformação que lhe causa estranhamento, mas parece haver 

uma intenção maior ocorrendo com esse processo, a possibilidade de Maravilhas ser uma 

praia ocupada, vivenciada com mais frequência pelos sujeitos, ser preenchida de histórias, 

vidas, acontecimentos que façam desse lugar um espaço de sociabilidade na costa. A 

felicidade que expressa, com uma voz embargada, representa um reencontro de si na própria 

praia, da experiência que essa relação com a natureza litorânea lhe constitui e, ainda hoje, lhe 

atravessa a cada regresso. 

 O sonho talvez fosse de seu pai na década de 1940, mas ao longo do tempo foi investido de 

tantos sentidos por Delícia que talvez tenha se tornado o seu também. Ver as Maravilhas 

acontecendo é dar sentido a trajetória da sua família, a mesma que começa nas Ilhas Canárias, 

atravessa o Atlântico, chega até o Uruguai e desconhece fronteiras quando trata de inventar 

uma praia no extremo sul do Brasil. Porém, mais ainda, é dar sentido a si no mundo, 

percebendo-se como parte desse ambiente feito de mar e terra, que a constitui subjetivamente 

na mesma medida em que projeta-se no mundo a partir das suas mais diversas experiências, 

gerando representações que se conectam a esse território costeiro objetivado nas Maravilhas.  

 Com o sol alto Delícia oferece um suco de uva. Desliga o gravador.   
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Quando um dia de praia acaba 

 

 Encontrar a praia das Maravilhas é um exercício de colagem, que se dá a partir desse 

repertório de fontes dispersas, de suportes distintos e que precisam interseccionar-se para 

projetar algum tipo de saber capaz de propor uma inteligibilidade possível. Lembrando das 

palavras de Carvalho (2002), a busca de sentido das ações humanas, a interpretação das 

percepções, pode oferecer uma nova síntese no que tange a origem de processos 

socioambientais, forjando uma narrativa capaz de re-posicionar a relação natureza e cultura.  

 Nesse esforço, o que está em jogo é também a construção daquilo que Enrique Leff chama de  

―ambientalização interdisciplinar do saber‖ (LEFF, 2001, p. 146), quando é preciso uma 

recomposição holística dos saberes – o que levaria mesmo a um novo entendimento da 

própria expressão ―ambiente‖. Ou seja, a construção de uma narrativa acerca das Maravilhas 

deve ser pensada num escopo capaz de integrar diferentes saberes, vozes, construções de 

significados ao território.  

 O fato de poucos trabalhos terem se dedicado a essa localidade traz o desafio de propor essa 

primeira síntese que, além dos suportes apresentados aqui para um primeiro esforço 

interpretativo, precisa ser construída, também, levando em consideração, por exemplo, textos 

como os de Caron (2014) e Missio Junior (2014). Nesses dois casos Maravilhas é objeto de 

estudo no que tange a estratigrafia e evolução da barreira holocênica e a geoquímica orgânica 

das turfeiras dessa praia, respectivamente.  

 Mesmo que não estejam interessados em apresentar um perfil social, ou mesmo características 

mínimas do povoamento desse espaço, esses autores dão a ver uma parte da costa antes da 

ocupação humana. Caberia, agora, convergir essas informações em prol conhecimento 

ampliado do local, ambientalizado como diria Leff (2001).  

 Por fim, quando o gravador liga, e a voz de Dona Delícia surge, a trama se emaranha em 

sentidos que levam a uma estação de banhos presente nas suas memórias, mas também na sua 

experiência presente no mundo. E aqui as palavras de Bosi parecem encontrar eco ao pensar o 

que chama de ―memórias dos velhos‖:  

Ao lembrar o passado ele não está descansando, por um instante, das lides 

cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias do sonho: ele está se 

ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da substância mesma da sua 

vida (BOSI, 1994, p. 60).  
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 O ato de narrar, para Delícia, está atrelado a uma condição não de passado, do que já foi 

vivido tão somente, mas sim a constante reinvenção dessas memórias no plano do cotidiano, 

da sua vivência no mundo. Disso surge uma memória que se distingue da temporalidade 

histórica, ―haja visto que sua construção está associada ao vivido, como dimensão de uma 

elaboração da subjetividade coletiva e individual, associada a toda uma dimensão do 

inconsciente‖ (MONTENEGRO, 1994, p. 20).  

 E aqui um componente importante, o qual Thompson (1998) já destacou ao perceber a 

importância da oralidade ao lançar vida para dentro da própria história, Delícia se tornou a 

primeira narradora dessa localidade. Suas lembranças, suas memórias que ocupam 

temporalidades diversas, mas que conjugadas tecem uma trama aparente, acabam de ser 

registradas e passam a ocupar algum lugar na constituição desse local.  

 As memórias de Dona Delícia estão aí, no texto, mas também circulam para além dele, 

sugerindo algo que poderia ser descrito como o que está à margem da palavra. E aqui cabe 

lembrar a poesia marítima de Sophia de Mello B. Andresen quando diz ―Arranco o mar do 

mar e ponho-o em mim / e o bater do meu coração sustenta o ritmo das coisas‖?  

Não seria isso que estaria acontecendo o tempo inteiro? A resposta a essa pergunta 

poderia ter surgido na frase que não foi completada, quando quem ouvia não soube esperar o 

que Delícia diria após duas vezes ensaiar um ―Não se esqueça...‖.  

 

Narrativa  

Delícia Bermudez Martins. Entrevista concedida em 16 de janeiro de 2016 
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DIREITO, LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

DIÁLOGOS E APROXIMAÇÕES INICIAIS 

 

Felipe da Silva Justo
113

 

 

RESUMO: Este artigo é um recorde de um Projeto de Trabalho de Conclusão, em processo 

de desenvolvimento junto ao Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, que objetiva aproximar o Direito, a Legislação Ambiental e a Educação Ambiental. A 

justificativa para o estudo é a necessidade de identificar possíveis soluções a problemas atuais 

no que se refere a ocupações inapropriadas, do ponto de vista jurídico-legislativo, que servem 

de moradia no Corredor do Leopoldo, situado na cidade do Rio Grande/RS. Em termos 

metodológicos, trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico que se ocupará de três 

movimentos: primeiro, analisará algumas ações cíveis e penais instauradas pelo Ministério 

Público Federal contra os ocupantes do local supracitado; segundo, identificará a legislação 

vigente para compreender as razões processuais via Ministério Público Federal; terceiro, 

buscará respaldo na Educação Ambiental na tentativa de interpretar os fatos e apontar 

possíveis soluções. O estudo conta com a conclusão do primeiro e segundo momentos, 

buscando, agora, a aproximação necessária com a Educação Ambiental, motivo pelo qual 

torna público seu objeto de pesquisa junto ao IX Encontro e Diálogos com a Educação 

Ambiental. Com a apresentação deste artigo, que nada mais é do que uma primeira 

aproximação, espera-se que outros olhares sobre a temática possam contribuir com o 

desenvolvimento do estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Legislação Ambiental. Ocupações. 

 

INTRODUÇÃO 

  

A cidade do Rio Grande, situada no estado do Rio Grande do Sul, assim como a 

maioria das cidades brasileiras, não foi planejada no ato de sua fundação. Como na maioria 

das urbanizações, os indivíduos se aglomeram dos centros para os entornos, conforme lhes é 

possível. Assim, as cidades se expandem, seus centros urbanos se definem, dá-se início à 

especulação imobiliária, que irá mensurar monetariamente o valor dos imóveis e aluguéis, e a 

população com menor ou nenhum poder aquisitivo, marginalizada, acaba por ser alocada 

comumente em regiões mais distantes das áreas nobres da cidade. Conforme se verifica em 

grandes metrópoles, isso é um processo contínuo, diário.  

Neste contexto, inclui-se a cidade do Rio Grande, que também sofre do mesmo 
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problema, tal como demostra o estudo de Erminia Maricato (2015) e os registros das ações 

cíveis e penais instauradas pelo Ministério Público Federal. Mais especificamente, na cidade 

do Rio Grande encontram-se processos concluídos e em andamento, entre outros locais, 

contra alguns ocupantes que construíram suas moradias na localidade denominada Corredor 

do Leopoldo, local base e objeto do presente trabalho. 

Junto ao Ministério Público Federal, obteve-se, em decorrência do acesso autorizado 

ao pesquisador, o conhecimento de interações jurídicas que tratam de ações de desocupação 

de propriedades urbanas em Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Preservação Permanente 

na cidade do Rio Grande. Neste sentido, este artigo busca, junto ao IX Encontro e Diálogos 

com a Educação Ambiental, contribuições e reflexões que auxiliem na compreensão sobre as 

formas como o Direito, através de seus agentes, pode alargar as percepções gerais sobre a 

Educação Ambiental e, do mesmo modo, como a Educação Ambiental pode auxiliar na 

tomada de decisões judiciais que tratam sobre ações de desocupação de propriedades em 

Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Preservação Permanente.  

Este artigo, que é um recorte de um Trabalho de Conclusão, vinculado ao Curso de 

Direito da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, pretende aproximar o que se mostra 

na Legislação Ambiental com as possibilidades interpretativas desta que decorrem da 

compreensão acerca da chamada Educação Ambiental. Através do estudo de situações 

fatídicas, onde é verificado um contexto de desigualdade social proporcionado pela ocupação 

desordenada e sem a devida regulamentação e consequente autorização do Poder Público, 

buscar-se-á o diálogo entre Legislação e Educação Ambiental. 

Até o momento, a referida pesquisa encontrou, junto ao Ministério Público Federal 

da cidade do Rio Grande, reiteradas situações de irregularidades de ocupações urbanas onde o 

Procurador propôs a transação penal – aceita em alguns casos, em razão do pouco estudo ou 

dificuldade de acesso à justiça gratuita para defesa – a denúncia e a suspensão condicional do 

processo – desde que se atendesse aos requisitos impostos, que costuma ser a demolição da 

construção e a proibição de promover nova construção naquele local, sob pena de demolição 

integral da nova edificação. Além dessas situações, outras encontram-se executas junto às 

sanções provenientes da Lei 9.099 (BRASIL, 1995), onde o ―benefício‖ poderá ser suspenso 

caso o denunciado venha a ser processado por outro crime, ficando, igualmente, 
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impossibilitado, num período de cinco anos, de ter acesso ao disposto como benesse da Lei 

9.099 (BRASIL 1995). 

Diante dessas informações, busca-se possíveis respostas à pergunta: Qual direção a 

Educação Ambiental, como responsável por elucidar e propor caminhos, apontaria para uma 

resolução humana e digna aos indivíduos que residem em Áreas de Preservação Permanente, 

e que possibilitasse a manutenção de um ecossistema em conformidade com o necessário para 

uma existência harmônica entre homem e natureza? 

Percebe-se a realidade impactante: a máquina pública sendo onerada para resolver 

questões que não são, numa análise jurídica, inócuas. Na vivência desses acontecimentos, no 

trabalhar em específico com a área do Corredor do Leopoldo, reiteradas vezes foram 

identificadas ações demolitórias contra pessoas em situação de extrema pobreza. Estas, após 

―perderem tudo‖, retornavam ao local como último refúgio, devido à questão do alto preço 

dos aluguéis (além de outros fatores que acabam empurrando as classes mais pobres para as 

áreas menos valorizadas e mais afastadas dos centros urbanos). A questão que se quer 

enfatizar versa sobre a necessária distinção entre dois tipos de ocupações no local: de um 

lado, ocupações miseráveis, de outro, ocupações de lazer. Assim, outro objetivo deste trabalho 

é demonstrar a ineficácia do Ministério Público Federal na atuação para coibir as ocupações 

que se encaixam no primeiro caso, quando os maiores afetados pela instituição são os que não 

possuem sequer condições para sua subsistência, quiça para buscar apoio jurídico. O segundo 

grupo, deve receber o mesmo tratamento em nome da isonomia, embora possuam maiores 

condições para se resguardarem diante do processo judicial, nas esferas cível e criminal. 

Dado esses apontamentos, a observação de uma solução que essa questão demanda é 

de suma importância para os envolvidos, seja o Ministério Público Federal, a Prefeitura 

Municipal da Cidade do Rio Grande, ou mesmo os que sofrem com toda essa ojeriza do 

Estado, os alegados invasores. De modo exemplificativo, pode se traçar um paralelo dessa 

situação com a política de combate às drogas: o usuário é apenas uma vítima, e tratar o vício 

como crime não resolve o problema. De modo semelhante, tratar o invasor de uma área, que 

no caso é Área de Preservação Permanente e de propriedade da União, não resolverá o 

problema, apenas fará um cidadão ser processado, causando mais infortúnios à sua vida. Tão 

logo o invasor condenado em ação criminal é removido da área, outro irá ocupa-la, buscando, 
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como já dito, um local para se estabelecer, ainda que desprovido de todo e qualquer acesso à 

energia elétrica e saneamento básico. Como alegado nas ações promovidas pelo Ministério 

Público, o local é Área de Preservação Permanente, já tendo ocorrido Ação Civil Pública 

visando à desocupação e demolição das residências ali construídas, algumas com mais de 

trinta anos.  

A seguir, tendo como base esta introdução ao problema proposto, apresentam-se as 

leis federais e as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA sob as 

quais são julgados, em um primeiro momento, os casos reconhecidos como ocupações ilegais 

no Corredor Leopoldo. 

 

Entre Direito e Ambiente: Leis Federais e Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA 

A construção de casa para servir de moradia ao acusado de invasão e sua família não 

configura dolo de dano ao meio ambiente, pois traduz necessidade e direito fundamental ao 

chão e ao teto, conforme o exposto no artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que 

trata dos direitos sociais: ―São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição‖.  

Assim, à luz dos mais recentes posicionamentos socioambientais e conforme a 

doutrina pátria prolata em literatura jurídica, além da percepção por parte dos aplicadores da 

lei, vem se construindo um entendimento, ainda que moroso em relação à quantidade de 

situações que ocorrem por todos os tribunais do país. O Ministério Público Federal, no âmbito 

de sua atuação, como fiscal da lei e ordem pública, vem percebendo a sua impotência em gerir 

esses casos, seja pela elevada demanda de atuação em uma questão que só afeta o próprio 

invasor sem reverter em benefício ou melhoria à sociedade, seja pela ineficácia da atuação, 

dado que as ocupações são contínuas, de forma que o desocupar do terreno apenas permite 

que outra pessoa, de situação similar ao ulterior expulso, ocupe o lugar.  

Apesar da garantia consolidada no artigo 6º da Carta Constitucional (BRASIL, 

1988), em um país de desigualdades, prevalece a aplicação dura da lei, mas como dito, a mão 
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do Estado pesa mais onde há maior fragilidade e vulnerabilidade social. Para melhor se 

delimitar a compreensão, o local onde o Corredor do Leopoldo, objeto de estudo neste 

trabalho, está instalado, é uma área de preservação permanente, considerada, segundo o Mapa 

de Biomas do Brasil (IBGE, 2004) como Bioma Pampa, entretanto o ecossistema em que está 

inserida a área está incluída no Bioma de Mata Atlântica, conforme o Mapa da Área de 

Aplicação da Lei nº 11.428 (BRASIL, 2006). Conforme o artigo 225 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), é direito de todos um ―meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‖. 

Anterior ao estabelecido na Constituição de 1988, o Código Florestal (BRASIL, 

1965), em sua redação original, não havia nenhum conceito ou critério para ―áreas‖ de 

preservação permanente, estabelecendo apenas a ―preservação permanente de florestas e 

demais formas de vegetação‖, em razão do local em que situadas, por força da lei ou quando 

assim declaradas por ato do Poder Público, conforme descrito em seus artigos 2º e 3º. 

A lei falava em ―florestas e demais formas de vegetação‖, e não em ―áreas‖ de 

preservação permanente. Apenas em 2001, ocorrendo a inclusão do § 2º e seus incisos ao 

artigo 1º da Lei nº 4.771 (BRASIL, 1965), passou a ser prevista e conceituada ―área de 

preservação permanente‖, conforme o inciso II, do referido § 2º: 

Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com 

as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

[...] 

§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela Medida Provisória 

nº 2.166-67, de 2001) 

[...] 

II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta 

Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001). 

 

Ocorreu, assim, uma ampliação conceitual das áreas protegidas, pois no texto 

original da Lei protegiam-se especificamente as ―florestas e demais formas de vegetação‖, e 

apenas a partir de 2001, a lei passa a elencar a proteção da ―área‖ como um todo, estando ou 

não coberta por vegetação nativa. Se faz necessário esta constatação para demonstrar quem 
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ocorre primeiro: a ocupação ou a limitação administrativa consistente na criação de área de 

preservação permanente?  

Observadamente, com a instituição do conceito de ―área de preservação permanente‖ 

feita em 2001, estas áreas foram enquadradas como ―área protegida‖, dado explicitado na Lei 

nº 9.985 (BRASIL, 2000), que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC. No seu artigo 55, encontramos o seguinte: 

 

Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas 

legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão 

reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de 

definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, 

conforme o disposto no regulamento desta Lei. 

 

A Lei nº 9.985 (BRASI, 2000) instituiu, no artigo 7º, dois gêneros de unidades de 

conservação: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável, 

classificadas conforme seus artigos 8º e 14: 

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos, com características específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

 

Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica;                                                                                                 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Assim, por não estarem descritas no rol da Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000), por terem 

sido instituídas as chamadas ―áreas de preservação permanente‖ pela Medida Provisória nº 

2.166-67/2001 (BRASIL, 2001) (posterior, à Lei nº 9.985/2000) é que se mantém sólida sua 



 

316 
 

legalidade, e desnecessária a reavaliação que aduz o artigo 55 da Lei nº 9.985/2000(BRASIL, 

2000). 

Feita essa constatação, no que se refere ao momento anterior a MP nº 216667/2001 

(BRASIL, 2001) (não cabe citar ―áreas de preservação permanente‖, pois o Código Florestal 

(BRASIL, 1965)), resguardava na sua redação original somente as ―florestas e demais formas 

de vegetação‖, dependendo do local em que situadas, e não a área por si mesma. 

Assim, a abrangência do Código Florestal (BRASIL, 1965) foi ampliada pelas 

proteções que a Medida Provisória nº 2166-67 (BRASIL, 2001), trouxe, e o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA editou a Resolução nº 303/2002, objetivando 

regulamentar o previsto no artigo 2º da Lei nº 4.771/1965. 

Posteriormente, contudo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a 

Resolução nº 369 (CONAMA, 2006), flexibilizando alguns dos critérios estabelecidos na 

Resolução nº 303 (CONAMA, 2002), permitindo a intervenção ou supressão de vegetação nas 

áreas de preservação permanente, desde que fossem respeitados as hipóteses e os parâmetros 

nela exarados. Interessam a esses processos o seguinte caso estabelecido pela referida 

Resolução: 

 

Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 

supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 

procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 

nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 

como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 

Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 

[...] 

II - interesse social: 

[...] 

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 

[...] 

 

A regularização fundiária prevista no artigo 2º, inciso II, alínea ―c‖, acima destacada, 

é regulamentada no artigo 9º, da mesma Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

nº 369 (CONAMA, 2006): 

Art. 9º A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a regularização 

fundiária sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo órgão ambiental 

competente, observado o disposto na Seção I desta Resolução, além dos seguintes 

requisitos e condições: 
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I - ocupações de baixa renda predominantemente residenciais; 

II - ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de 

Interesse Social-ZEIS no Plano Diretor ou outra legislação municipal; 

III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes critérios: 

a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infraestrutura urbana implantada: 

malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia; 

b) apresentar densidade demográfica superior a cinquenta habitantes por hectare; 

IV - localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP: 

a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios 

artificiais, conforme incisos I e III, alínea "a", do art. 3º da Resolução CONAMA nº 

303, de 2002, e no inciso I do art. 3 da Resolução CONAMA nº 302, de 2002, 

devendo ser respeitada faixas mínimas de 15 metros para cursos de água de até 50 

metros de largura e faixas mínimas de 50 metros para os demais; 

b) em topo de morro e montanhas conforme inciso V, do art. 3º, da Resolução 

CONAMA nº 303, de 2002, desde que respeitadas as áreas de recarga de aquíferos, 

devidamente identificadas como tal por ato do poder público; 

c) em restingas, conforme alínea "a" do IX, do art. 3º da Resolução CONAMA nº 

303, de 2002, respeitada uma faixa de 150 metros a partir da linha de preamar 

máxima; 

V - ocupações consolidadas, até 10 de julho de 2001, conforme definido na Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 e Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 

2001; 

VI - apresentação pelo poder público municipal de Plano de Regularização 

Fundiária Sustentável que contemple, entre outros: 

a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, identificando passivos 

e fragilidades ambientais, restrições e potencialidades, unidades de conservação, 

áreas de proteção de mananciais, sejam águas superficiais ou subterrâneas; 

b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e avaliação dos 

recursos e riscos ambientais, bem como da ocupação consolidada existente na área; 

c) especificação dos sistemas de infra-estrutura urbana, saneamento básico, coleta e 

destinação de resíduos sólidos, outros serviços e equipamentos públicos, áreas 

verdes com espaços livres e vegetados com espécies nativas, que favoreçam a 

infiltração de água de chuva e contribuam para a recarga dos aquíferos; 

d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos condicionantes físicos 

ambientais, devam resguardar as características típicas da APP, respeitadas as faixas 

mínimas definidas nas alíneas "a" e "c" do inciso I deste artigo; 

e) identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de 

massa rochosa, tais como, deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de 

lama e outras definidas como de risco; 

f) medidas necessárias para a preservação, a conservação e a recuperação da APP 

não passível de regularização nos termos desta Resolução; 

g) comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbanoambiental e 

de habitabilidade dos moradores; 

h) garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos de água; e 

i) realização de audiência pública. 

§ 1º O órgão ambiental competente, em decisão motivada, excepcionalmente poderá 

reduzir as restrições dispostas na alínea "a", do inciso III, deste artigo em função das 

características da ocupação, de acordo com normas definidos pelo conselho 

ambiental competente, estabelecendo critérios específicos, observadas as 

necessidades de melhorias ambientais para o Plano de Regularização Fundiária 

Sustentável. 

§ 2º É vedada a regularização de ocupações que, no Plano de Regularização 

Fundiária Sustentável, sejam identificadas como localizadas em áreas consideradas 

de risco de inundações, corrida de lama e de movimentos de massa rochosa e outras 

definidas como de risco. 
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§ 3º As áreas objeto do Plano de Regularização Fundiária Sustentável devem estar 

previstas na legislação municipal que disciplina o uso e a ocupação do solo como 

Zonas Especiais de Interesse Social, tendo regime urbanístico específico para 

habitação popular, nos termos do disposto na Lei nº10.257, de 2001. 

§ 4º O Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve garantir a implantação de 

instrumentos de gestão democrática e demais instrumentos para o controle e 

monitoramento ambiental. 

§ 5º No Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve ser assegurada a não 

ocupação de APP remanescentes. 

 

Por fim, legislando subsidiariamente, dispõe o artigo 93 do plano Diretor do 

Município da Cidade do Rio Grande (RIO GRANDE, 2008):  

São Áreas de Preservação Permanente, as instituídas legalmente na forma da lei 

vigente, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem estar das populações humanas [...] 

 

Importa ressaltar que embora dotado de autonomia, a Lei Municipal deve se basear e 

seguir os preceitos constitucionais, respeitando a legislação Estadual e Federal vigente, assim 

como as respectivas resoluções, de forma que sua abrangência nas Áreas Proteção Permanente 

é, sem sombra de dúvidas, exígua.  

Resta assim, de modo claro e exemplificativo, demonstrado o conteúdo normativo 

definido em Lei Federal, Resoluções do Órgão que regula a proteção ambiental e as áreas de 

preservação permanente (CONAMA) e o Plano Diretor Municipal (RIO GRANDE, 2008) que 

se aplicam ao Corredor do Leopoldo, objeto deste trabalho. 

 

Considerações finais de uma primeira aproximação 

 

Ainda que ocorra a conduta lesiva ao meio ambiente, a potencial consciência da 

ilicitude resta duvidosa, seja pelas condições pessoais dos envolvidos, seja pela multiplicação 

de casos idênticos sem que haja efetiva remoção das construções; de forma que, com o devido 

processo legal, sendo a atuação do órgão e o andamento do inquérito e posterior denúncia, na 

melhor das previsões, célere a ponto de não perder seu objeto, a tutela penal tem seu tempo, o 

qual é alongado, não conseguindo alcançar uma possibilidade de alterar o panorama no que 

tange às construções irregulares de famílias de baixa renda no Cassino.  
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O caso é que, ainda que se obtenha a desocupação, a tendência é de reocupação 

imediata por outros indivíduos, assim como a ocupação de espaços adjacentes na área de 

preservação permanente, ou seja, as ocupações são estimuladas quando se busca coibi-las, 

sem que se alcance um resultado adequado pela atuação do direito penal. Mesmo a busca do 

processo penal objetificando a reparação do dano, as condições de vulnerabilidade dos 

agentes demonstram a elevada taxa de inexequibilidade de eventual provimento condenatório 

com viés pecuniário. 

Importante relatar que exigir uma conduta diversa também é uma afirmação 

duvidosa, já que a rudimentariedade de inúmeras construções com fins de moradia aponta 

para a inexistência, para aqueles indivíduos, de melhor alternativa de habitação. Em tal 

sentido, o STJ já decidiu que o direito à moradia, nesses casos, impede a imposição de 

reprimenda penal: 

“DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. ÁREA CONSTRUÍDA. 22 (VINTE E DOIS) 

METROS QUADRADOS. INSIGNIFICÂNCIA. PROCESSO PENAL. JUSTA 

CAUSA.AUSÊNCIA. 

1. A construção de casa de adobe em área de preservação ambiental constitui dano 

direto instantâneo de efeitos permanentes. 

Precedentes. 

2. Não há crime sem lei anterior que o defina (art. 1º do Código Penal. 

3. Conduta anterior à vigência da Lei n. 9.605/1998. 

4. A construção de casa para servir de moradia ao acusado e sua família não 

configura dolo de dano ao meio ambiente, pois traduz necessidade e direito 

fundamental ao chão e ao teto (art. 6º da Constituição Federal). 

5. O direito penal não é a prima ratio; o dano causado ao meio ambiente decorrente 

da edificação de casa com 22 (vinte e dois) metros quadrados não ultrapassa os 

limites do crime de bagatela e pode ser resolvido por meio de instrumentos previstos 

em outros ramos do Direito Civil. 

6. Ordem concedida para cassar o acórdão e restaurar a sentença absolutória. (HC 

124.820/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 

22/08/2011) 
 

É imprescindível considerar a complexa e problemática questão social que subjaz ao 

panorama fático: o espaço urbano ordenado é insuficientemente, a fiscalização é insuficiente 

ou nula, e assim, sem uma política pública clara e intensiva para a solução da situação 

familiar dos investigados e das pessoas em situação similar, a atuação do Ministério Público 

Federal é, no mínimo, inútil e apenas prejudicial aos já marginalizados cidadãos, carentes e 

sem perspectivas de moradia, direito que é assegurado e garantido na Constituição Federal, 

em seu artigo 6º. 
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Deste modo, tem se visto que na atuação do Ministério Público Federal nas hipóteses 

de moradias rudimentares de modestas dimensões de famílias vulneráveis, que vivem no 

Corredor do Leopoldo, visando à efetividade da tutela do meio ambiente sem olvidar das 

demais questões que com ela se entrelaçam, tem  inclinado-se para uma busca no âmbito 

cível, através da atuação dos órgãos municipais, estaduais e federais com atribuições para a 

tutela do ordenamento urbano e do meio ambiente, em busca de uma efetiva fiscalização e 

organização da ocupação das áreas litorâneas, e quando possível, impedir ou reverter os danos 

causados. 
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RESUMO: O artigo, que em termos metodológicos identifica-se por sua natureza teórica, 

apresenta uma proposição inicial sobre a necessidade de uma inversão axiológica no campo 

das pesquisas que versam sobre os Fundamentos da Educação Ambiental. Parte-se do 

princípio de que o cuidado de si precede o cuidado com o outro, seja este outro humano ou 

não humano. Assim, a prerrogativa que justifica a tendência ambientalista da preservação de 

uma natureza supostamente não humana passa a ser criticada, momento em que emerge o 

reconhecimento da arte de viver como possível fundamento para a Educação Ambiental. O 

texto apresentado não tem a pretensão de fixar-se como verdade última, mas intenta ensaiar 

uma reflexão sobre o problema contemporâneo que se convencionou chamar de crise 

ambiental e coloca à educação o desafio de responder às questões desta contemporaneidade, 

entre eles, as auguras da convivência humana no Planeta. Espera-se que este breve texto possa 

contribuir com outros desdobramentos investigativos no campo dos Fundamentos da 

Educação Ambiental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Arte de viver. Fundamentos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trazer à baila a perene discussão acerca da arte de viver e relacioná-la ao problema 

contemporâneo nomeado crise ambiental significa adentrar na órbita, em geral, dos desafios 

emergentes deste tempo. Se, por um lado, a problemática ambiental se mostra amplamente 

divulgada pela mídia, de outro, os resultados efetivos de sua tratativa parecem incipientes, 

uma vez que o discurso apocalíptico faz medrar o pragmatismo alusivo à agonia do Planeta, 

ou ainda, à catástrofe, ao terror e ao medo (GARRÉ, 2015).  
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Neste sentido, este artigo tem como objetivo geral refletir sobre a Educação 

Ambiental enquanto possível resposta à demanda epocal nomeada crise ambiental. Para tanto, 

parte-se do princípio de que é necessária uma inversão axiológica na referida tratativa, uma 

vez que se tornou imperativa a lógica romantizada do cuidado e da proteção a uma suposta 

natureza a ser salva. Em outras palavras, busca-se revisitar os discursos naturalistas e 

conservacionistas que, segundo Sauvé (2005), fazem parte das correntes de Educação 

Ambiental ocupadas com o cuidado do ambiente – entendido como natural – pelo viés da 

educação. 

Em termos metodológicos, abordou-se a pesquisa bibliográfica como forma de 

viabilizar a discussão teórica e conceitual entendida como possibilidade da construção de um 

conhecimento que problematiza o status quo deste campo epistemológico (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). Ainda, cabe destacar o caráter inicial desta proposta, uma vez que, pela 

ocasião do IX Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental – EDEA, interessam, 

primordialmente, as possíveis interlocuções que possam vir a contribuir com este ensaio 

reflexivo sobre os Fundamentos da Educação Ambiental. 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEUS FUNDAMENTOS 

 

Inicialmente, é necessário definir o que significa tratar de fundamentos da Educação 

Ambiental. Fundamentar nada mais é do que justificar as razões pelas quais se propõe, 

defende ou apresenta algo como verdadeiro, correto ou certo. Quando se trata de um ensaio 

teórico, o ato de fundamentar é, portanto, uma busca que se faz pela via da argumentação. 

Entretanto, no sentido acadêmico-científico do termo, fundamentar é dar cientificidade a 

determinados discursos, ou ainda, é apresentar justificativas e elementos comprobatórios, por 

vezes empíricos, acerca daquilo que se pretende conhecer. É assim que se estabelecem 

evidências – sejam elas indubitáveis ou não – sobre certos conhecimentos – sem significar 

que o indubitável seja imutável. Em outras palavras, um conhecimento tem valor enquanto tal 

porque é, espacialmente inserido e temporalmente delimitado, real e verdadeiro. E é assim 

que se estabelecem os paradigmas, ou seja, conhecimentos individuais ou coletivos, 

cientificamente testados e comprovados, aceitos como seguros e válidos pela comunidade 

acadêmica (KUHN, 1995). 
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Para o caso da Educação Ambiental, cerne da discussão proposta neste artigo, tratar-

se-á a palavra fundamento como sinônimo de justificativa, isto é, entendendo que, do ponto de 

vista teórico, os Fundamentos da Educação Ambiental são os argumentos, estudos e pesquisas 

que não apenas prescrevem o quefazer da Educação Ambiental, mas que também elucidam os 

sentidos que justificam este quefazer. 

Historicamente, pode-se conhecer a trajetória da Educação Ambiental a partir do que 

Grün (1996, p. 15) denominou ―ecologização das sociedades‖. Segundo o autor, que trata dos 

―antecedentes históricos da educação ambiental‖, o ano de 1945 é um dos principais marcos 

da ―ecologização das sociedades‖ pelo vir à tona da consciência sobre a possível destruição 

do Planeta pelo ser humano. Esse ano ficou marcado pelo lançamento das bombas atômicas 

sobre Hiroshima e Nagasaki. Como numa sequência cronológica, Grün (1996, p. 15-21) 

apresenta ainda outros acontecimentos que servem como referência de impulso e atenção dada 

ao que se nomeou Educação Ambiental: em 1962, Rachel Carson, tornou público o 

desaparecimento de espécies e o problema causado por pesticidas na agricultura; em 1968, 

Ehrlich alertou para o exacerbado crescimento populacional nos aglomerados de civilização; 

em 1972, com a ―Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente‖, em 

Estocolmo, a Educação Ambiental tornou-se ―assunto oficial‖, com desdobramento 

semelhante em 1975, em Belgrado – ―The Belgrado Workshop on Environmental Education‖; 

já em 1983, foi criada, pela Organização das Nações Unidas – ONU, a ―Comissão Mundial 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento‖; e, finalizando, Grün destaca, em 1992, a 

realização da ―Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentado‖.  

Depois do que estabeleceu Grün, considerando que a data da publicação de sua obra 

é 1996, destacam-se ainda outros acontecimentos que contribuíram com o que ele chamou de 

―ecologização das sociedades‖, entre outros eventos, os seguintes: a ―Convenção do Clima‖, 

em 1995, em Berlim; o Protocolo de Kyoto, em 1997, em Kyoto, Japão; a ―Conferência 

Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável‖, em Johanesburgo, em 2002; a ―Conferência 

de Bali‖, em 2007, na Indonésia; a ―Conferência de Copenhagen‖, na Dinamarca, em 2009; a 

―Conferência do Clima da ONU‖, em 2011; e, para finalizar, a Rio+20, ―Conferência das 

Nações Unidas sobre desenvolvimento Sustentável‖, no Rio de Janeiro, em 2012. Por certo 

que outros eventos e, inclusive, fenômenos naturais poderiam ser nomeados como influentes 

no conceito do filósofo ambiental, mas entende-se que, para fins argumentativos, esta 
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exposição é suficiente. 

Levando-se em conta, ainda, que em 1972 a ―educação ambiental‖ figura como um 

dos assuntos oficiais nas reuniões de cúpula internacionais, questiona-se, diante desta série de 

acontecimentos, quais os sentidos, os valores e as percepções, desencadeadas a partir do 

processo de ―ecologização das sociedades‖? Com o respaldo do estudo elaborado por Sauvé 

(2005), observa-se que a Educação Ambiental tem uma trajetória marcadamente influenciada 

por aquilo que Grün denominou de ―ecologização das sociedades‖. Disso derivam duas 

abordagens principais que, por um estudo cartográfico, Sauvé (2005) nomeou como 

―conservacionista‖ e ―preservacionista‖. Segundo a autora, essas abordagens preconizam aos 

seres humanos o dever no sentido do cuidado, da conservação e da preservação dos chamados 

recursos naturais. Ainda que Sauvé (2005) aponte para outras tendências, o argumento que se 

desenvolverá parte da crítica às supracitadas. Eis a hipótese sobre a qual este artigo edificar-

se-á: se há uma ―natureza‖ a ser conservada, preservada e cuidada por ser compreendida como 

recurso natural, reproduz-se a percepção antropocêntrica de que a chamada natureza, em toda 

a sua ―gratuidade‖, está para o ser humano como recurso a ser explorado. Portanto, eis o 

paradoxo: a necessidade de ―educar‖ para conservar, preservar e cuidar do ―recurso‖ que, por 

ser entendido como ―recurso‖, não tem um valor intrínseco, mas um valor reivindicado em 

nome do consumo que se processa pela instrumentalização. Ao encontro disto, Sauvé (2005, 

p. 20) afirma que estas percepções – ―conservacionista‖ e preservacionista‖ – de Educação 

Ambiental apresentam ―imperativos de ação‖: conservar, preservar e cuidar – para continuar a 

consumir o recurso natural. 

Nestes termos, entende-se que o processo de ―ecologização das sociedades‖ 

alavancou o imperativo ético e axiológico da dualidade entre humanidade e natureza, e é daí 

que se reivindica a inversão axiológica como justificativa ética, epistemológica e política, aos 

Fundamentos da Educação Ambiental. De certo modo, reconhecem-se os avanços que 

pesquisas sobre a relação entre Ética e Educação Ambiental, tal como as do filósofo ambiental 

Mauro Grün (1996; 2007a), trouxeram ao problema da percepção dicotomizada no que se 

refere à relação entre humanidade e natureza, porém, julga-se necessária a inversão axiológica 

do reconhecimento de si mesmo como o outro a que se demanda o cuidado (RICOEUR, 

2014). Portanto, para além dos sentidos de preservação, conservação e cuidado, o predicado 

ambiental que acompanha o substantivo educação resguarda outras possibilidades, dimensão 

que será investigada a seguir. 



 

326 
 

 

 

A REFUNDAÇÃO ÉTICA E EPISTÊMICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O ponto em que se quer chegar é a defesa pelo reconhecimento de que a Educação 

Ambiental pode ampliar as suas razões de ser, sobretudo, no sentido de auxiliar na 

compreensão da condição humana. Mas, para que isto seja possível, é necessária uma 

inversão axiológica no campo dos seus fundamentos, de modo que a dicotomia entre natureza 

e humanidade seja, desde a percepção humana, superada. O que está em jogo é a refundação 

dos próprios fundamentos, isto é, o revisitar dos fundamentos em nome da problematização 

ética, epistemológica e política que perpassam o campo da Educação Ambiental e fazem dela 

uma emergência da contemporaneidade.  

Do ponto de vista filosófico, sabe-se da prevalência das visões racionalista-cartesiana 

e empirista-baconiana que validam a interoperabilidade mecânica da natureza (AMORIM; 

CALLONI, 2015) e dão legitimidade em termos de paradigma (KUHN, 1995). Neste sentido, 

também outros pensadores criticaram enfaticamente a preponderância do paradigma 

cartesiano, tais como Capra (1982), e a necessidade de se pensar uma ética com o princípio da 

responsabilidade humanamente, individual, e planetariamente, coletiva, proposta pelos 

estudos de Hans Jonas (2006) a partir de sua leitura sobre o avanço da civilização tecnológica. 

Inúmeros outros pensadores poderiam ser nomeados e referenciados de modo a reconhecer-se 

que a busca pela refundação dos fundamentos epistêmicos, éticos e políticos, extensivos aos 

Fundamentos da Educação Ambiental, nada tem de recente. Por exemplo, destacar-se-á uma 

passagem de Blaise Pascal (1948, p. 124, 125) que difere dos paradigmas racionalista-

cartesiano e empirista-baconiano, onde o filósofo demonstrara o paradoxo da relação entre 

seres humanos e natureza com a resposta à pergunta que é o ser humano perante a natureza? 

Ei-la: 

 

Afinal, que é o homem dentro da natureza? Nada, em relação ao infinito; tudo, em 

relação ao nada; um ponto intermediário entre o tudo e o nada. Infinitamente incapaz 

de compreender os extremos, tanto o fim das coisas quanto o seu princípio 

permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é-lhe igualmente impossível ver o 

nada de onde saiu e o infinito que o envolve. 
 

Observa-se que o intento pascaliano, diferente dos paradigmas hegemônicos, é a 
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compreensão da condição humana sob o viés da existencialidade contraditória, humilde, que 

reconhece a pequenez humana diante da vastidão infinita do Cosmos. Esse é um exemplo de 

refundação e inversão axiológica, uma vez que revisita o fundamento antropocêntrico (da 

conservação, preservação e cuidado em nome do consumo contínuo) e o reformula na 

tentativa de valorizar aspectos negligenciados até então. 

Ao encontro do pensamento de Pascal, por exemplo, o predicado ambiental adquire 

outros sentidos, tal como o da abertura humana ao reconhecimento de si como parte daquela 

natureza até então tida como exterior ao sujeito. Note-se, ainda, que a dicotomia entre humano 

(sujeito) e natureza (objeto), traz consigo a herança do pensamento de René Descartes 

(contemporâneo de Pascal), considerado por Grün (1996) como um dos mais influentes 

filósofos na construção da percepção ocidental sobre a distinção entre humanos e natureza. 

Logo, a refundação da Educação Ambiental não deve ser apenas epistêmica, mas também 

ética: ―na verdade, ética e epistemologia são indissociáveis, pois não se pode separar o saber 

dos valores (GRÜN, 2007b, p. 187). 

Diante do exposto até o momento, afirma-se que a inversão axiológica não diz 

respeito ao cuidado, finalisticamente falando, com uma suposta natureza externa senão com a 

própria existência humana. Tal como advertiu Sartre (2014), não havendo uma essência 

humana, reconhece-se a abertura infinita da possibilidade de transformação do humano por 

ele mesmo, ainda que este esteja inserido em um contexto mais amplo em termos de 

condicionantes. Este argumento é fundamental para que se compreenda o sentido da inversão 

axiológica no campo dos Fundamentos da Educação Ambiental, uma vez que o cuidado de si 

e a compreensão da condição humana precedem o cuidado com a natureza externa e não 

humana. Colocadas sob crítica e análise, conclui-se que se as tendências ―conservacionista‖ e 

―preservacionista‖ da Educação Ambiental, tal como defendeu Sauvé (2005), têm como 

alicerce o imperativo da ação, ou seja, do dever ser, elas limitam a capacidade de cada sujeito 

dar forma a si mesmo e encontrar o sentido do seu quefazer com relação ao outro. Mantendo-

se os fundamentos da preservação e da conservação de uma natureza romantizada e vazia de 

sentidos, não haverá uma Educação Ambiental efetiva. 

A arte de viver, entendida como fundamento da Educação Ambiental, situa o sujeito 

não mais na objetividade do imperativo da ação de conservação e cuidado que ampararam a 

―ecologização da sociedade‖, tal como afirmou-se anteriormente com base em Grün (1996). 

Se outrora prevaleceu o fundamento entendido como comprovação, faz-se mister que a 
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experiência criativa e contemplativa possa romper com o que fora posto como paradigma 

intransponível. A arte de viver nada mais é do que a estética da existência, aquilo que 

Nietzsche (2015) defendera como capacidade de fazer da vida uma obra de arte, perspectiva 

também explorada e retomada por Foucault (2005).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por certo, este artigo não apresentou conclusões definitivas, uma vez que é um 

primeiro ensaio de aproximação entre a Educação Ambiental e as reflexões sobre a arte de 

viver. Neste momento, destacar-se-á a abertura perceptiva promovida pelo predicado 

ambiental, tal como mencionado no subtítulo anterior. Assim, a refundação da Educação 

Ambiental remete ao princípio de que cada ser humano, cada comunidade, cada grupo em 

particular, levando em consideração uma identidade humana em comum, reconhecendo o 

destino coletivo da humanidade, deve esforçar-se, individual e coletivamente, para 

compreender a sua individualidade e a sua qualidade de sujeito que não está além ou aquém 

de uma suposta natureza não humana. Esta abertura nada mais é do que a superação de uma 

compreensão assentada no paradigma cartesiano-baconiano da disjunção, da simplificação e 

do domínio pela técnica que, como consequência, reduz as possibilidades de percepção da 

condição humana.  

Aos Fundamentos da Educação Ambiental cabe o exercício do reconhecimento de 

que o paradigma que hoje domina não só a produção do conhecimento, mas, extensivamente, 

reproduz-se no viver em sociedade, não admite a reflexão sobre a arte de viver, uma vez que 

(de)forma o sujeito de acordo com a normatização das condutas. Propor que o ponto de 

partida da Educação Ambiental seja a compreensão da condição humana é também refletir 

sobre a arte de viver, sobretudo na busca pelas respostas sobre o sentido da vida, que é a 

mesma proposição para a compreensão do ser situado no mundo, que tem em sua condição 

humana uma identidade comum ao Cosmos e à vida em geral. 
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RESUMO: O artigo em questão se propõe iniciar a busca de uma pratica comum de 

resistência contra fábricas de celulose. Para isso, se faz uma análise da monografia ―Uma 

história de luta e resistência- O movimento Fora Celulose! No município de Rio Grande no 

final da década de 1980‖ que conta a história de um movimento de resistência que obteve 

sucesso em resistir a tal tipologia industrial. Se investigou a partir desta obra, o embate 

argumentativo entre contrariantes e defensores da instalação da fábrica no município, no 

âmbito dos possíveis impactos sócio-ambientais que a empresa poderia causar. Após o 

confronto das argumentações se pode identificar quatro lições generalizantes contra esse tipo 

de empreendimento predatório e que podem ser entendidas como relevantes para a busca de 

uma práxi comum de resistência contra a celulose ou até mesmo contra outras tipologias 

industriais poluidoras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resistência. Celulose. Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, aliada a ampla gama de 

recursos naturais nele encontrados, faz deste país um grande receptor das mais danosas 

tipologias industriais conhecidas, como exemplo da celulose.  

A temática central deste estudo gira em torno do movimento ―Fora Celulose‖, que 

ocorreu no município de Rio Grande –RS no final dos anos 1980 e que obteve sucesso em 

construir uma grande movimentação da sociedade civil citadina que barrou as pretensões do 

governo do estado em implementar um gigantesco complexo de celulose na cidade.  

O objetivo geral deste artigo cientifico é buscar indícios de uma pratica comum à luta 

contra a instalação de fábricas de celulose, fornecendo assim suporte educativo e de formação 

a futuros processos de resistência. Para isso será feito um breve exame sobre o embate 
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argumentativo entre defensores e contrariantes à fábrica de celulose na cidade, presentes na 

monografia ―Uma história de luta e resistência- O movimento Fora Celulose! No município 

de Rio Grande no final da década de 1980‖ (FERREIRA,2017), assim como apontar as bases 

teóricas que sustentavam tais argumentações.  

 

O trabalho foi desenvolvido em primeiro momento a partir da análise de discurso de 

um capítulo em específico da monografia em questão, que se propunha a desvelar as 

argumentações expostas pelos dois grupos antagônicos. Desta capitulação foram elencadas 

categorias ambientais a serem examinadas e postas em embate, para que em um terceiro 

momento se verificasse os motivos da vitória argumentativa dos contrariantes a celulose sobe 

o outro grupo, para assim realizar o objetivo central deste artigo. 

O arcabouço teórico e conceitual para produção deste texto e interpretação das fontes, 

foi formado pelos escritos da história ambiental propostos por (DRUMMOND,1991), 

(PÁDUA, 2010) e também por conceitos mais comuns à educação ambiental como os de 

―conflito‖ (LEFF, 2001) e ―resistência‖ (TRES, 2006). A formulação estética deste artigo, 

onde se polariza defensores e contrariantes ao projeto só foi concebida, após o entendido que 

os entusiastas da fábrica causaram conflito pelo uso de recursos em determinado espaço. 

Desta forma, os contrários a instalação da indústria passaram a criar um movimento de 

resistência neste mesmo local. 

 

1- O DISCURSO DO CONFLITO E O DISCURSO DA RESISTÊNCIA 

1.1   O Discurso do conflito 

1.1.1Os argumentos de natureza ambiental 

Em primeiro lugar, os defensores da instalação da fábrica em Rio Grande afirmavam que tal 

projeto não prejudicaria de forma alguma o meio ambiente e o ecossistema da cidade; diziam inclusive 

que este até beneficiaria a preservação da natureza. Segundo as palavras do então secretário estadual 

de comércio e indústria, Carlos Mosmann: 

(...) a fábrica desde o início do seu funcionamento deverá obedecer as 

normas do DMA e a legislação ambiental em vigor, o que impedirá 
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problemas posteriores. Ressaltou ainda que além de prever harmonia entre a 

fábrica e o meio ambiente ainda terá a vantagem, pelas características do 

projeto de beneficiar a recuperação das dunas no litoral da região. (AGORA, 

26/03/1989, p. 3). 

Pode-se assim deduzir que a harmonia com o meio ambiente e preservação do mesmo eram 

concepções utilizadas pelos defensores do projeto. No entanto, tal argumentação possuía uma base 

estrutural mais aprofundada, que será exposta nos próximos parágrafos. 

 A empresa RioCell é apontada como precursora da argumentação favorável à instalação da 

fábrica de celulose, pois conforme o parecer dos interessados no projeto, esta é um exemplo de como 

uma indústria de celulose pode ser benéfica para o município e, simultaneamente, conviver em 

equilíbrio com a natureza. 

À fim de defender a importância desta fábrica, Aprigildo Rodrigues, na época presidente da 

União Riograndina de Moradores dos Bairros, encaminha ao Jornal Agora, um manifesto, publicizado 

pelo periódico. No texto, embora se posicionasse contra a instalação da indústria de celulose, 

reconhecia que seguindo os moldes da RioCell, não seria prejudicial à cidade, pelo contrário, aduz que 

a empresa seria bem-vinda ao município. 

A argumentação que utilizava a empresa RioCell como referência modelar, ganhou ainda mais 

força após dois acontecimentos: o primeiro se deu após a visita de diversos interessados na 

implementação da fábrica às dependências daquela empresa. Foi o motivo que originou uma onda de 

informações, amplamente divulgada, de que tal empreendimento possuía todo a tecnologia e 

equipamentos necessários para mitigar os impactos ambientais, assim como estava gerando mais de 

dois mil empregos, além de ser lembrada por possuir uma comissão de meio ambiente cujas atividades 

eram apreciadas pela população do município de Guaíba. 

Sobre a RioCell, explicou que produz as linhas branqueadas e não 

branqueadas de papel e que embora tenha cerca de 600 funcionários na 

fábrica, apenas de empregados diretos, gera aproximadamente 2 mil. (...) 

quanto aos aspectos ambientais, Luiz Coimbra disse que a empresa investiu 

37 milhões de dólares em resíduos. Neste programa incluiu-se a construção 

de torres de 120 e 150 metros de altura e o tratamento terciário de efluentes. 

As normas do Departamento de Meio Ambiente do Estado fizeram com que 

o cheiro característico da produção do papel fosse reduzido para 1% do que 

existia anteriormente e que hoje seja sentido apenas em condições especiais 

de clima. Ainda nas questões ambientais- assunto que predominou nas 

questões levantadas pelos visitantes – Luiz Coimbra disse que a Riocell está 

entre as melhores do mundo. (AGORA, 21/04/89, p. 15). 

Ainda durante esta vistoria, foram inspecionadas as áreas de tratamento dos efluentes, 

posteriormente classificadas como exemplares pelos defensores do projeto. Em seguida, estes últimos 

reiteraram que uma indústria aos moldes da RioCell traria progresso à Rio Grande. 
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Ainda no que se refere à questão da Riocell aliada ao discurso de harmonia com a natureza, é 

imprescindível mencionar onde este argumento se alicerça. Considera-se as opiniões no renomado 

ecologista José Lutzenberger (então próximo a se tornar Ministro do Meio Ambiente durante o 

governo Collor) como conivente ao estabelecimento das indústrias de celulose geridas aos moldes da 

Riocell.  À fim de que se possa ter uma visão geral da importância desta figura e de seus 

posicionamentos, basta analisar as referências feitas a ele no Jornal Agora pelos defensores do projeto, 

os quais citavam o ecólogo em questão, chegando até a propor a vinda deste à um seminário que seria 

organizado pelos defensores do projeto, com o propósito de elucidar os benefícios desta tipologia 

industrial. 

Para finalizar a questão ambiental, é utilizada a argumentação de que o projeto não seria 

aprovado até mesmo pelos seus defensores, caso este não estivesse em conformidade com a proteção 

da natureza. Antes de prosseguir, vale salientar que esta argumentação estabelece uma ligação direta 

entre a questão ambiental e a socioeconômica, não podendo ser compreendida isoladamente. Estas 

afirmações se justificam pelo fato de que os defensores sustentam que os supostos financiadores do 

projeto não liberariam as verbas para a construção da fábrica, caso não estivesse adequado aos 

critérios ambientais, conforme demonstra o excerto a seguir: 

Queremos a indústria, desde que cumpra com todas exigências do DMA na 

defesa da população e do meio ambiente. Se o financiamento for do BIRD 

ou de outro organismo mundial, podemos ficar descansados pois a liberação 

dos recursos só acontecerá se estiverem previstos gastos com o controle das 

fontes poluidoras. (AGORA, 1/03/89, p. 2) 

Além da questão apresentada acima, ainda havia a repercussão política negativa que um 

empreendimento poluidor poderia causar aos políticos ligados a esse investimento. Segundo Gilberto 

Mossmann: 

(...) o Trabalho da Jakko Engenharia levou em consideração o aspecto 

ambiental e que mesmo assim trata-se de um pré-projeto e não do projeto 

definitivo. Depois dos problemas com a Borreghard nenhum governador 

gostaria de ver seu nome ligado a uma indústria poluidora. (AGORA, 

26/3/89, p. 3). 

Em síntese, compreende-se acerca deste subcapítulo que a argumentação ambiental dos 

defensores do projeto baseia-se unicamente na questão de que a fábrica não poluiria o ecossistema 

local, tendo como suporte argumentativo o caso exemplar simbolizado pela fábrica Riocell, as 

opiniões de José Lutzenberger e as questões das restrições de impactos que os financiamentos 

exigiriam para a área ambiental, assim como a pretensão dos políticos em não terem seus nomes 

vinculados a empresas poluidoras. 
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1.2   O Discurso da Resistência 

1.2.1 O "Não" pelo fundamento socioambiental 

Pode-se entender a antiga fábrica de celulose Borregar, hoje RioCell, como precursora da 

argumentação contrária à instalação do complexo de celulose no Rio Grande. Tal afirmação justifica-

se, primeiramente, pelo fato de ser citada em diversas matérias do Jornal Agora como exemplo dos 

malefícios que uma indústria de celulose pode causar. Tal empresa precisou modificar o próprio nome 

devido a sua extrema má reputação com as questões referentes ao desrespeito com o meio ambiente e 

à impactos negativos na sociedade. 

Verifica-se, ao longo dos mais de dois anos de cobertura jornalística entre 1988 e o final de 

1990, diversas matérias tratando do mal cheiro que a famosa Borregard, exalava no ar. Segundo os 

relatos de dois dos entrevistados para este trabalho, Luiz Rampazzo e Marcelo Domingues, tal 

indústria exalava um forte cheiro de ovo podre, constituindo-se num incômodo cotidiano para a 

população do município de Guaíba e do entorno pois,, dependendo do regime de ventos,,o odor 

alcançava as bordas da capital do Estado. 

Apesar de a grande maioria da população de Rio Grande nunca ter percebido os odores 

provenientes de um complexo de celulose, esta possuía uma experiência semelhante, referente às 

indústrias de fertilizantes presentes no município. À época, estas empresas emitiam 

indiscriminadamente quantidade volumosa de poluentes atmosféricos por suas chaminés. Tais práticas 

geravam um enorme desconforto na população riograndina, reduzindo sensivelmente a qualidade de 

vida. 

Os dois entrevistados anteriormente citados afirmam, em seus relatos, que o problema dos 

poluentes químicos emitidos pelas empresas instaladas na barra de Rio Grande, podem ser entendidos 

como motivações importantes que levaram a população do município a rejeitar o empreendimento de 

celulose. Sendo assim, pode-se afirmar que a poluição do ar e seus malefícios para a saúde, causados 

tanto pela Borregar quanto pelas indústrias de fertilizantes da Barra, constituiu-se num forte 

componente que alimentou a argumentação contrária a presença do empreendimento no município. 

Além de toda a elucidação encontrada no periódico e corroborada pelos entrevistados a 

respeito da poluição do ar, um relatório realizado pela comissão de estudos da FURG sobre a 

instalação da indústria de celulose veio a fortalecer teoricamente esta argumentação. No parecer 

médico provisório realizado por tal comissão, é encontrada uma relação de diversos elementos 

químicos classificado de poluentes de primeira grandeza que são derivados da fabricação de celulose: 
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Existem 6 (seis) elementos químicos (compostos químicos inorgânicos) 

como subprodutos de fábricas de papel relacionadas como poluentes de 

primeira grandeza, como consequência direta do funcionamento desta 

indústria, que são: Cromo, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco. 

Ao mesmo tempo se constata que Cromo e níquel são cancerígenos 

primários por inalação atuando sobre os pulmões e cavidades nasais, isto é, 

estes produtos em contato com a mucosa oro-nasal e pulmonar produzem 

carcinomas derivados das células destas mucosas. Convém assinalar que o 

mercúrio (Hg) é poluente líquido de extrema toxicidade provocando lesões 

teratogênicas (acidente de Minamata - Japão). Ao mesmo tempo existem 

poluentes aéreos como subprodutos da emissão das caldeiras do reator das 

fábricas, principalmente se for usado carvão ou petróleo aéreos como 

combustível, entre os quais 8,9 Bensopireno que é responsável pela 

produção de câncer de pulmão. (CHIAFFITELLI, 1989, p. 1). 

 

Sendo assim, nota-se que tal relatório, além se servir como base argumentativa contrária a 

celulose, também pode ser entendido como base teórica para tais argumentações. 

Ainda tratando da questão socioambiental, é perceptível que grande parte das críticas 

encontradas no periódico pesquisado são referentes aos impactos que tal indústria poderia causar ao 

ecossistema do município, mais especificamente ao estuário da Laguna dos Patos. Esta preocupação é 

justificada pelos opositores do projeto, pois milhares de famílias dependiam da pesca na laguna, e 

devido ao alto nível de dejetos que esta tipo de indústria emite nas vias aquáticas, a subsistência destes 

pescadores e suas famílias estariam ameaçadas. 

Estas críticas em relação ao futuro da pesca e dos pescadores em Rio Grande, assim como os 

problemas que os dejetos da fábrica de celulose poderiam causar ao meio ambiente, podem ser 

verificados nos apontamentos do Vereador Ayrton Lopes da Silva (PDT), e também dos ecologistas do 

Centro de Estudos Ambientais (CEA), críticas estas repercutidas pelo Jornal Agora.  Para se ter noção 

da importância com que este tema era tratado, verifica-se que 7 dos 13 trabalhos realizados no 

contexto do relatório produzido pela FURG tratam da questão dos efluentes e suas consequências na 

Laguna, fauna e flora. As bases teóricas da argumentação aqui retratadas podem facilmente ser 

verificadas nos diversos trabalhos realizados pela comissão organizada pela Universidade. 

Os trabalhos trazem dados concretos dos danos que a fábrica de celulose poderiam causar à 

biodiversidade da Laguna. Um trabalho intitulado "Possíveis consequências dos efluentes de fábrica 

de celulose sobre o fitoplâncton no estuário da lagoa dos patos", traz dados que comprovam que os 

efluentes das fábricas de celulose causam danos negativos sobre o fitoplâncton que é uma das bases 

alimentares do ecossistema estuarino-lagunar. 

A entrada de efluentes gerados em indústrias de celulose, contendo uma alta 

concentração de material em suspensão, matéria orgânica e metais (veja 
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hidroquímica), tem como consequências gerais, os seguintes desequilíbrios 

relacionados com o fitoplâncton: 1) desestruturação da comunidade e 

eutrofização do sistema; 2) toxidez e bioacumulação de metais na trama 

trófica. (ODEBRECHT, 1989, p. 4). 

 

Este é apenas um dos 7 trabalhos que tratam das consequências negativas dos resíduos do 

processo de fabricação de celulose despejados na laguna. Dentre esses, cabe destacar um outro, que 

trata especificamente das consequências para a vida aquática que esta tipologia industrial em questão 

pode causar.  Em "A repercussão dos rejeitos de uma indústria de celulose sobre a vida aquática" é 

relatado os resultados dos despejos químicos na fauna aquática: 

(...) o acúmulo deste material sobre o substrato do meio hídrico provoca o 

sufocamento da vida bentônica, repercutindo sobre a cadeia trófica do meio. 

Pode ocorrer assim a destruição dos sítios de desovas de alguns organismos, 

e ainda a possibilidade desta nova cobertura do fundo ser colonizada por 

fungos e bactérias indesejadas. 

Este tipo de matéria em suspensão pode colmatar as brânquias dos peixes e 

os levarem a um stress por não conseguirem eliminar este material pela 

secreção de mucos, quando as concentrações forem maiores que 25 mg/1, 

influenciando assim sobre a biomassa por aumentar a mortalidade 

(BAUMGARTEN, 1989, p. 2). 

Pode ser confirmado assim que havia um grande risco à subsistência dos pescadores da 

Laguna dos Patos,,uma vez apontada pelos trabalhos acadêmicos a possibilidade real do aumento da 

mortalidade dos peixes e da vida marinha. 

Outro argumento muito utilizado pelos contrários à instalação da fábrica se baseia no fato de o 

pré-projeto não estabelecer todos os níveis de tratamento de efluentes necessários para que este tipo de 

indústria cause o menor nível de danos ambientais possíveis, como pode ser comprovado no parecer 

produzido pelo Departamento do Meio Ambiente: 

O tratamento proposto pela empresa, restringe-se em tratamento de nível 

primário, não prevendo sequer sistema de segurança no caso de falhas nos 

equipamentos de tratamento apresentado. Por suas características acima 

descritas, os efluentes líquidos da empresa, ficam impedidos de serem 

lançados em águas interioranas da região. 

O tratamento das mesmas, no nível proposto é inaceitável. (ISAIA, 1989, p. 

2). 

 

Toda esta discussão sobre a destruição da fauna marinha acaba remetendo para o último 

argumento do quesito socioambiental, que se baseia no fato de o número de pessoas dependentes da 

pesca em Rio Grande ser muito superior aos empregos que a fábrica de celulose proporcionaria, 

mesmo contando com os empregos diretos e indiretos, a quantidade de pessoas diretamente ligadas a 

pesca ainda assim era muito superior. 
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As palestras proferidas pelos membros do CEA, assim como as matérias jornalísticas onde 

essa argumentação pode ser encontrada, possuem sua base teórica em dois trabalhos específicos. O 

primeiro é "Principais aspectos na pesca do camarão rosa Penaeus Paulensis na Lagoa dos Patos - Rio 

Grande –RS" (MARCHIORI,1989), que traz dados referentes ao número de pescadores artesanais 

que sobreviviam da pesca na Laguna e que, segundo o trabalho, variava entre 12.000 e 15.000, sem 

contar, é claro, com os pescadores de temporadas que somam mais de 5.000 pessoas. Em 

contrapartida, a fábrica de celulose geraria cerca de 600 empregos diretos e cerca de 3.000 na fase de 

construção da fábrica, como pode ser verificado em diversas matérias do periódico e no relatório 

elaborado pelo professor Marcelo Domingues. 

Em suma, pode-se identificar três argumentos-chave quanto a questão socioambiental: i) O 

mal cheiro e as consequências adversas à saúde advindas da emissão de poluentes atmosféricos; ii) a 

destruição da fauna e flora do estuário da laguna dos patos; iii) a grande possibilidade de a fábrica 

gerar mais desemprego do que empregos de fato. 

 

CONCLUSÃO 

Os defensores do complexo de celulose afirmavam que havia solução, tanto para os dejetos 

que seriam jogados ao mar e que prejudicariam a pesca, quanto para o mal cheiro expelido pela 

fábrica. Entretanto, tais soluções acrescentariam um custo de cerca de 30% ao valor do investimento, o 

que não tornaria o investimento tão lucrativo, o que, indubitavelmente, afastou potenciais investidores. 

Outro ponto a ser elencado é a questão da difícil averiguação da filtragem dos dejetos que seriam 

jogados ao oceano, uma vez que a mesma seria feita em tubulações já no fundo do mar, de forma que 

os vazamentos não seriam detectados tão facilmente. 

 Rio Grande já era, naquela época, uma cidade atingida por diversos empreendimentos de 

impactos fortemente negativos ao meio ambiente e a instalação de mais uma fábrica corroboraria com 

os índices de poluição da cidade. No final da década de 1980 já se entendia que estes 

empreendimentos estavam entre os mais danosos ao ambiente natural e que há muito tempo já eram 

rechaçados nos países desenvolvidos. Outro ponto crucial se relaciona com o forte debate sobre as 

questões ambientais na época que já vinha desde os anos 1970 e que, por sua vez, acabaram gerando 

as discussões sobre o Capítulo VI, da Constituição Federal de 1988, que diz respeito ao meio 

ambiente. Todo este debate, tanto sobre a destruição do meio ambiente, quanto sobre a abordagem do 

meio ambiente no contexto da Carta Magna Brasileira, sem dúvidas, colaboraram para influenciar a 

sociedade a se posicionar contra a instalação da referida fábrica. 
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 Por fim Estima-se que cerca de 20.000 pessoas se utilizavam da pesca como meio de 

subsistência nesta região, enquanto a fábrica empregaria somente 3.000 indivíduos durante a 

construção e 600 trabalhadores após a edificação. Sendo assim, além de não fornecer emprego para a 

maior parte da sociedade, prejudicaria uma parte da fonte de renda de uma parcela especifica da 

população, isto é, o setor da pesca, haja vista que a indústria poluiria a laguna, inviabilizando o setor 

pesqueiro citadino. 

 Após o embate dessas argumentações, se pode notar que todos os argumentos de cunho 

ambiental dos defensores do projeto não se sustentam perante as contra argumentações dos ativistas do 

―Fora celulose!‖. Através desta analise, se pode vislumbrar como praticas de combate a instalação de 

industrias de celulose: 

 1- Se deve apontar os altos custos de investimento para que fábricas como essas emitam 

menos poluição e que dificilmente, empresarios, que visam lucro acima de tudo, estarão 

comprometidos em aplica-los.  

 2- Buscar compreender e elucidar a população sobre os malefícios de outros empreendimentos 

poluidores que atinjam as comunidades onde queiram instalar uma fábrica de celulose, ressaltando o 

quanto agravaria os índices de poluição uma industria desse porte. Deve-se ressaltar, que tal tipologia 

industrial é tida como uma das mais danosas ao meio ambiente e que a décadas é desincentivada nos 

países do primeiro mundo. 

 3- Se utilizar do que é previsto na constituição e em estudos de impacto ambiental para dar 

base teórica e legal a todas argumentações empregadas na luta contra empreendimentos predatórios. 

Estudos sérios e comprometidos possuirão suporte solido para refutar praticamente qualquer 

argumento em favor da destruição da natureza. 

 4- Por fim, deve-se buscar dados sobre o numero de habitantes que se sustentam com os 

recursos naturais que uma fábrica de celulose possa destruir e apontar quantas pessoas estarão em 

risco de perder seus meios de subsistência vs o número de pessoas empregadas pelo empreendimento. 

Cabe ressaltar que o desenvolvimento cada vez mais acelerado dos processos de automação, faz com 

que estas grandes industrias precisem cada vez menos de seres humanos para seu funcionamento. 

 O autor espera ter feito um breve apontamento de algumas praticas que elucidem sobre o 

combate as industrias de celulose. Estas condutas podem ser empregadas também para outras 

tipologias industriais predatórias e altamente poluidoras. É indicado que se façam estudos de outros 

movimentos que foram bem sucedidos no combate a grandes industrias, para que se busquem lições 
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que possam ser aplicadas na resistência contra o uso não racional dos recursos naturais. Cabe ressaltar 

que os ecossistemas, assim como as histórias, possuem suas especificidades que devem ser levadas em 

conta em analises como essa. Futuros trabalhos que busquem o mesmo objetivo que esse, devem usar 

este artigo como base para enter o que é genérico ou não. Podendo algumas das lições aqui 

explicitadas não serem mais válidas, uma vez que tratamos aqui de uma pesquisa iniciada 

recentemente. 
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OLHARES DAS CRIANÇAS SOBRE LUGAR, 

PARTICIPAÇÃO E PERTENCIMENTO NA PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
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RESUMO: O presente trabalho foi construído a partir do projeto de Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), do curso de Pedagogia Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande- 

FURG), tendo como foco a construção de uma pesquisa no campo da Educação Ambiental.  A 

pesquisa surgiu a partir da seguinte inquietação: quais são as interpretações das crianças sobre 

o lugar onde vivem? Diante disso, surgiu o interesse em pesquisar os significados de lugar, 

pertencimento e as dissonâncias entre zona rural e zona urbana numa perspectiva da Educação 

Ambiental (EA). Além disso, este trabalho traz alguns significados referentes a formação dos 

Educadores Ambientais e a importância da EA em complementar o trabalho pedagógico e as 

relações construídas com as crianças em sala de aula, quando reconhecem seus potenciais de 

participação e formação enquanto sujeitos críticos, inconclusos e inacabados. 

PALAVRAS-CHAVE: Lugar. Pertencimento. Educação Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nascemos em um dia em um lugar. 

E a partir de então nós existimos. Somos alguém. 

Somos uma pessoa no mundo em que  

nascemos e onde vivemos. 

Parece tão natural e parece 

tão estranho ao mesmo tempo.  

E é isso mesmo:existimos.  

Estamos – você, eu e nós – situados  

dentro de um tempo e de um lugar. (BRANDÃO, 2005, p.12) 

 

 

A construção desta pesquisa se dá no intuito de compreender as interpretações das 

crianças sobre o lugar onde vivem, levando em consideração os aspectos sobre os significados 

de lugar e de pertencimento, a participação, como também as dissonâncias entre zona rural e 

urbana a partir da perspectiva da Educação Ambiental (EA).  Para o estudo serão convidadas 
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a participar crianças de uma turma de segundo ano do ciclo da alfabetização de uma escola 

municipal situada na Vila da Quinta no município de Rio Grande/Rs.  

Começar pela relação de pertencimento justifica a escolha da temática de investigação. 

Sou natural de Pelotas -RS, mas construí minhas relações, na maior parte da vida num mesmo 

bairro, localizado no município de Rio Grande/RS, onde fiz as primeiras amizades e 

freqüentei os primeiros anos da escola.Com a mudança no final do Ensino Fundamental para 

outro endereço ocasionou uma ruptura nessas relações, uma vez que, iria estudar em outra 

escola e consequentemente as relações com os vizinhos, os melhores amigos e a rua se 

desfizeram, embora buscando manter contato e aproximação, as rotinas transformaram as 

possibilidades de aproximação com sujeitos distantes de mim. 

Toda a trajetória escolar foi no mesmo bairro, embora em endereços diferentes. Já com 

a chegada do Ensino Médio, ocorreu a mudança para a área rural na Ilha do Leonídeo. Nesse 

lugar emergi em outra forma de viver, juntamente com os produtores rurais e a agricultura 

familiar. Esse espaço era distante da vida urbana que tinha até então, consolidado. Era outra 

forma de me relacionar com o ambiente, tendo de enfrentar o difícil acesso até mesmo as 

coisas mais comuns, do dia- a- dia, por exemplo:ir à padaria, ao açougue e a escola, além 

disso, as redes de celular e internet funcionavam de forma precárias, assim como as estradas 

de ligação da Vila da Quinta e a Ilha do Leonídeo.  

Ao narrar e compartilhar sobre o lugar de onde viemos, estamos atribuindo sentidos e 

valores as próprias vidas, a nossa identidade,ao estar nos ambientes, de viver e conviver no 

mundo.A ligação com essa proposta surge em decorrência do estágio não obrigatório como 

monitora do município de Rio Grande/RS, através da Secretaria Municipal de Educação-

SMED, o trabalho em uma escola periférica, na qual minha trajetória escolar iniciou, tendo 

cursado o ciclo da alfabetização até a sexta série, atual sétimo ano, o que subsidiam os 

elementos necessários para a construção desta proposta. Como também a construção de minha 

identidade profissional e humana que foi se constituindo através da ligação com o lugar onde, 

ainda moro, um conjunto de significados que foram construídos pela experiência, de maneira 

subjetiva que me aproximam deste sentimento de pertencimento, que se desvincula do sentido 

de posse e sim de identificar-se com o lugar.  

 

Metodologia 
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A investigação terá como base a pesquisa qualitativa, Minayo (2008) entende as 

metodologias de pesquisa qualitativas como aquelas capazes de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e as estruturas sociais. 

Sendo essas ultimas, tomadas como um advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas. Diferente de considerar meramente dados quantitativos 

em uma atividade objetiva. Essa pesquisa busca compreender um tema especifico, referente a 

um determinado grupo social que expressa suas posições de maneira subjetiva. 

Os sujeitos dessa pesquisa são 19 crianças do segundo ano do ciclo da alfabetização de 

uma escola da rede pública, a escola está localizada no bairro Vila da Quinta pertencente ao 

município de Rio Grande- RS. Esta Vila por ser muito próxima as áreas rurais do município, 

recebe crianças de outras localidades como: Ilha do Leonídeo, Ilha dos Marinheiros, Ilha da 

Torotama, como também corredor São Pedro e Arraial. 

A escolha em primeiro lugar pela ―pesquisa com crianças‖ se justifica por toda a 

trajetória dentro de um curso de formação de professores (as) de Pedagogia, onde os temas 

presentes em muitos dos diálogos nesta trajetória estão vinculados para a escuta das crianças, 

o olhar sensível para o que elas pensam e gostam. Descobrir, cativar e criar laços com as 

crianças se explicam na intencionalidade que damos ao sujeito criança, nas suas formas de ser 

e estar no mundo.  

Segundo Delgado (2005) o campo da sociologia tem um papel fundamental e 

significativo no cenário internacional, pois tem o desafio teórico-metodológico de considerar 

as crianças atores sociais, este conceito é fruto dos debates da sociologia da infância. Pensar a 

pesquisa com as crianças, é considerá-las na sua autonomia de saber, pois há muitas 

investigações para elas e não com elas, a infância necessita de exploração especifica, 

justamente pelo seu caráter estrutural, exploração que dialogue com as vozes dar crianças, que 

possibilitem espaços de escuta e interação. Para Delgado: 

 

Essa noção de socialização na sociologia da infância estimula a compressão das 

crianças como atores capazes de criar e modificar culturas, embora inseridas no 

mundo adulto. Se as crianças interagem no mundo adulto porque negociam, 

compartilham e criam culturas, necessitamos pensar em metodologias que realmente 

tenham como foco suas vozes, olhares, experiências e pontos de vista.        

((DELGADO, 2005, p.353). 

 

Considerar pesquisas com as crianças e seus pontos de vista exige um certo abandono 

do olhar centrado no adulto, uma vez que é necessário olhá-las também como pesquisadoras, 
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uma possibilidade desse afastamento do olhar adulto-cêntrico sobre as crianças, este ato gera 

um questionamento sobre si, no que se refere as indagações sobre elas, e que acabam gerando 

perguntas como: O que eu não sei sobre as elas? O que já sei?  O que pretendo descobrir? 

Como também, o que elas têm para contar? 

A escolha pela turma do segundo ano, em especial por essas crianças, vem em 

primeiro momento pelo lugar, escola, e em segundo pela convivência com elas. A escola na 

qual a pesquisa ocorrerá foi a escola na qual eu vivi os sete primeiros anos de alfabetização, e 

hoje com o estágio de monitoria vinculado à Secretaria Municipal de Educação do município 

retorno para realizar um trabalho junto com a professora que me alfabetizou. Em maio deste 

ano completei um ciclo de convívio com estes sujeitos que totaliza um período de um ano, 

tempo que considero importante e significativo para a construção de laços de afetividade e 

apego. Sendo assim considero essencial dar importância e visibilidade para esta escola que faz 

parte da minha formação básica como também a estas crianças que me ensinaram e me 

completaram neste período. Estou me constituindo pedagoga através delas é por isso, que elas 

são os sujeitos centrais das minhas investigações.  

No segundo semestre do ano de 2017 serão realizadas duas observações na turma. 

Após esses encontros, a ligação com as crianças para a investigação se dará a partir de um 

personagem, de forma lúdica e interativa, onde o mesmo será o subsidio para investigar as 

falas das mesmas. Com o nome de ―Senhor Viajante‖ e com características físicas, as quais 

representam uma pessoa idosa, de roupas simples e com sentimentos ligados a saudade e 

arrependimentocom os acontecimentos do passado, procurarei estabelecer vínculos com eles e 

assim, abrir a possibilidade de atingir meus objetivos nessa pesquisa, ou seja, ouvi-los.  

Pensando o ciclo da alfabetização, e a importância do letramento ―O senhor viajante―, 

acompanhado de sua mala, irá trazer uma carta para as crianças, a qual conterá histórias sobre 

o seu passado, como os lugares onde morou e as amizades que fez.  A partir disso, que se 

inicia a investigação por meio da socialização de experiências entre o ―Senhor Viajante‖ e as 

crianças com a intencionalidade de compreender quais as ligações entre o meio urbano e rural, 

quais as brincadeiras que gostam nos dias de chuva, quais coisas gostam de fazer quando 

visitam a área urbana, se gostam do lugar onde vivem e o que não gostam, dentre outras 

perguntas que surgirão no relato das próprias crianças.  

Delgado entende que ―se tratando de pesquisas com crianças, a ética é um aspecto 

fundamental, pois existe uma força adulta baseada no tamanho físico, nas relações de poder e 
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nas decisões arbitrárias‖ (DELGADO, 2005, p.355). Desta forma, a importância do diálogo 

com as crianças é fundamental, pois é necessário que fique claro para elas os objetivos da 

pesquisa, tendo em suas ―mãos‖ o poder de escolha de participar ou não da coleta dos dados. 

Esse é um dos momentos significativos da pesquisa, pois, estarei imersa nas histórias de vida 

das crianças, logo, faz-se necessário receber permissão.  

 

Significados da Educação Ambiental  

 

A expansão do pensamento ambientalista nas últimas décadas e consequentemente os 

significados de Educação Ambiental (EA) fez com que muitos estudiosos se aprofundassem 

nesses conceitos, na busca de encontrar significados e respostas que mais se aproximassem 

com o tema, ou seja, um conjunto de ideias que buscam mudanças em um sistema que 

prevalece. Segundo Isabel Carvalho a EA no Brasil é concebida inicialmente como uma 

―preocupação dos movimentos ecológicos com uma prática de conscientização capaz de 

chamar a atenção para a finitude e a má distribuição dos recursos naturais e envolver os 

cidadãos em ações ambientalmente apropriadas‖ (CARVALHO, 2006, p.51-52).  

Este foi um importante marco para se pensar a EA no Brasil, pois serviu como ponto 

orientador para compreendê-la não só como prática vinculada aos aspectos naturais, mas 

também compreendida como social, cultural e política. A Educação Ambiental nesse sentido 

se desdobra em proposta educativa, que dialoga com o campo educacional e está presente na 

formação dos sujeitos. 

 No que tange as esferas globais, após a Conferência de Estocolmo em 1972 a 

problemática ambiental passou a ser analisada em dimensões mundiais, onde se pautava a 

necessidade de ser amplamente discutido, levando em consideração a participação dos 

cidadãos na solução dos problemas ambientais. Em 1975 foi elaborado o documento básico da 

Educação Ambiental, conhecido como Carta de Belgrado, nele foram definidos os objetivos, 

os conteúdos e os métodos por especialistas ligados ao meio ambiente (REIGOTA, 1994). Ao 

longo desses últimos tempos foram promovidos Congressos Mundiais sobre a Educação 

Ambiental, o que permitiu a ampliação do debate e as trocas de experiências sobre as 

especificidades entre o mundo todo. Para Reigota:  

 

Quando afirmamos e definimos a educação ambiental como educação política, 
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estamos afirmando que o que deve ser considerado prioritariamente na educação 

ambiental é a análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a 

humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos, visando a superação 

dos mecanismos de controle e de dominação que impedem a participação livre, 

consciente e democrática de todos (REIGOTA, 2009, p13). 

 

 

Desta maneira os desafios da Educação Ambiental estão intrínsecos na saída de uma 

concepção ingênua, nos sentidos de pensar ela apenas nos aspectos naturais e biológicos, para 

a busca de alternativas sociais que considerem as relações humanas e ambientais na sua 

complexidade, que insiram as relações cotidianas na ampliação da cidadania, da liberdade e 

da autonomia dos sujeitos, na busca de soluções alternativas para a resolução dos problemas.  

Uma Educação Ambiental compreendida como educação política é entendida no 

sentido de formaçãodos cidadãos para a construção de uma sociedade com justiça social, que 

esteja pautada na ética das relações sociais e com a natureza, este conceito está 

profundamente ligado ao pensamento pedagógico de Paulo Freire (1987), pois nos indaga as 

questões: por que fazer? Fazer do que?  Como fazer? Podemos inserir também, o fazer para 

quem? E o fazer contra quem? Estar convicto da tomada de posição política dentro da EA e o 

lugar que ocupamos nos auxilia na formação permanente de Educadores Ambientais.  

Contudo, a nossa formação possui um elemento indispensável que é marcado pela 

compreensão das dimensões sociais, o que nos ajuda a pensar nesse perfil, é o tempo histórico 

que o mundo vem problematizando as questões ambientais, temos hoje, um perfil jovem e 

diversificado que se inquieta diante das coisas da vida, que se mobiliza ou deveria, para as 

questões pontuais e conjunturais, um público jovem e uma discussão recente que está 

repensando o conjunto das relações para transformar o pensamento. 

Quando se aborda o campo da Educação Ambiental, podemos perceber que há uma 

preocupação comum com o meio ambiente e com o reconhecimento do papel central da 

educação, nos contextos não só os naturais,mas, os sociais, os culturais e os políticos para as 

melhorias dessas relações.Diferentes autores adotam discursos sobre a EA e propõem diversas 

maneiras de conceber e de praticar a ação educativa neste campo, devido ao seu caráter 

variado.  

Desta forma podemos identificar as representações das pessoas envolvidas nesse 

processo educativo, as representações estão relacionadas com um tempo determinado, em um 

espaço, que é característico de um lugar. Que sentido damos ao lugar?Que significados o 

lugar onde,moramos produzem em nós? É possível pertencer a um lugar? Segundo Cousin: ―a 
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necessidade de problematizar a questão do pertencimento dá-se, em especial, porque o 

modelo capitalista hegemônico fragilizou as relações dos seres humanos entre si e com o 

lugar ao qual pertencem‖ (COUSIN, 2010, p. 143).  

Evidentemente, podemos pensar que a sociedade na pós-modernidade, juntamente 

com os modos de viver que operam no mundo, constroem um deslocamento das relações 

coletivas para as individuais, que tiram dos seres humanos suas referências culturais, como 

também a identidade com o lugar no qual pertencem. Cousin, define o lugar como: ‗‘o lugar é 

carregado de experiências e desejos pessoais, é uma realidade que deve ser compreendida da 

perspectiva dos que lhe dão significado‖ (COUSIN, 2010, p. 91). 

Por isso, o lugar nos constitui como cidadãos pela experiência, subjetivo, subjetivo, 

pois pertence a um sujeito em uma determinação única do aqui e agora possuindo assim, um 

potencial afetivo que contribui para a formação da identidade. 

 

Infâncias que se desdobram: O pertencimento no meio rural e urbano 

A gente brincava assim, quando era criança. O mestre cantava o refrão, e os outros 

respondiam, repetindo a última palavra, como se fosse eco. Sempre perguntei sobre 

os sentidos dessas palavras e, por mais que me esforçasse nunca encontrei sentido 

algum. É puro non sense, e imagino que este brinquedo bem que poderia figurar 

entre os absurdos por que Lewis Carroll fez a pobre Alice passar nas suas aventuras 

pelo País das Maravilhas e no País dos Espelhos (ALVES,1994, p. 249). 

 

 

Rubem Alves (1994) em seu livro a Alegria de Ensinar, escreve o texto chamado Boca 

de Forno que em um primeiro momento exprime ideias sobre a brincadeira, embora o texto 

fale de como as crianças aprendem na escola, este trecho nos ajuda a pensar no brincar das 

infâncias, como também a infância como uma categoria que é carregada de significados. 

Sarmento define a infância como:  

 

Uma construção social. A afirmação constitui um lugar comum na análise 

sociológica da infância. Nela se condensa a ideia de que, tendo havido sempre seres 

humanos entre 0 e 18 anos (idade legal do fim da infância, de acordo com a 

definição da Convenção dos Direitos da Criança) o estatuto e os papeis sociais que 

são atribuídos a este grupo geracional mudam com as formas sociais, são 

historicamente produzidos e, no interior da mesma sociedade são objecto da 

variação e de mudança, em função de variáveis sociais como a classe social, o grupo 

etário, etc. (SARMENTO, 2001, p.13). 

 

 Nesse sentido, podemos pensar em como as infâncias sãoinfluenciadas pelas culturas e 

se transformam, na medida em que as crianças criam resistências e identidades diante desse 
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processor social. O ser criança está ligado as questões culturais, sociais e econômicas, são 

sujeitos pertencentes, de realidades distintas que ocupam lugares singulares, as infâncias são 

produtos da história, um processo inacabado e lócus de investigação. Quando Mourão se 

refere ao pertencimento social nos diz que:  

 

Desde o início do século passado Tonniers e Weber teorizavam sobre o fundamento 

da comunidade em laços pessoais de reconhecimento mutuo e no sentimento de 

adesão a princípios e visão de mundo comuns, que fazem com que as pessoas se 

sintam participantes de um espaço- tempo (origem e território) comum. (MOURÃO, 

2005, p. 249) 

 

No que se refere ao pertencimento das crianças, por vezes está explicito em suas falas e 

podemos perceber ao longo de diálogos suas origens e a posição que ocupam, certa vez em 

uma conversa informal com duas crianças, a menina diz: ―-hoje a mãe não vem na reunião da 

escola, está arrancando tomates‖.  

Já o menino, não contendo sua euforia me conta: ―-professora, semana que vem vou ir 

no Mac Donald‘s, pois, é meu aniversario‖. Podemos perceber a partir desses discursos, qual 

o lugar de fala das crianças, a menina mora na área rural, filha de pequenos agricultores, já o 

menino mora na zona urbana e tem acesso a outros tipos de cultura. Sendo assim, o lugar é 

crucial para a formação das nossas identidades.  

Diante disso as infâncias possuem particularidades que vão de encontro com o lugar e o 

espaço, as identidades infantis são produzidas a partir do lugar que ocupam, para Berdoulay e 

Entrikin ―o sujeito não pode mais ser posto entre parênteses, nem ser considerado como uma 

entidade passiva, determinada por circunstâncias exteriores: ele forja sua própria identidade, 

sua consciência de si mesmo, em interação com o contexto de suas ações‖ (BERDOULAY e 

ENTRIKN, 2012, p.94). A partir disso, podemos pensar em como as crianças são capazes de 

refletir sobre suas próprias identidades a partir dos lugares que ocupam, a menina na qual a 

mãe planta tomates, reconhece que esta é a forma de trabalho de sua família e que, isso 

implica na ausência nas reuniões escolares, reconhecer a identidade acaba se tornando um 

meio para justificar o estar no mundo.Por isso, a ideia de pertencimento é tão importante para 

as crianças, pois lhe dão a capacidade de argumentar e defender seus direitos, além de sua 

construção como sujeitos críticos e inacabados.    
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A formação do Educador Ambiental 

A EA fomenta sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para uma leitura de 

mundo do ponto de vista ambiental. Dessa forma, estabelece-se como mediação para 

múltiplas compreensões de experiência do indivíduo e dos coletivos sociais em suas 

relações com o ambiente (CARVALHO, p.79, 2006). 

 

    Diante disto podemos pensar na formação do Educador Ambiental, que se dá a 

partir da ação dele, ao interpretar a realidade a partir das especificidades dos sujeitos que 

estão no mundo e participam da vida humana. Ao fazer a leitura do mundo o 

EducadorAmbiental deve estar sempre envolvido na tarefa reflexiva, criando e recriando 

novas leituras sobre este mundo que além de natural, é social, econômico e político, como 

também humano. Para Carvalho: 

 

Nesse sentido, a interação com o ambiente ganha o caráter de inter-relação, na qual 

aquele se oferece como um contexto do qual fazemos parte, envolvidos que somos 

pelas condições ambientais circundantes, ao mesmo tempo em que nós, como seres 

simbólicos e portadores de linguagem, produzimos nossa visão e nossos recortes 

dessa realidade, construindo percepções, leituras e interpretações do ambiente que 

nos cerca. (CARVALHO, p.76, 2006). 

 

Nessa perspectiva podemos pensar que, a cultura e as relações criadas nos formam, 

nos aperfeiçoam, pois, a partir da realidade material intervimos no mundo, pela experiência e 

aprendizagem, transformamos a natureza em cultura e partir disso, nos transformamos. A 

transformação da natureza em cultura é caracterizada por uma ação infinita, que não se esgota 

a um tempo histórico e sim que está sempre aberta para novos desdobramentos.  

No entanto o ato de educar, torna-se político, crítico e reflexivo, um enfrentamento 

com o mundo e com a realidade que se instaura, esta ação está intrínseca em reconhecer a 

realidade para depois denunciá-la.Isso significa não mais isolar os problemas ambientais da 

complexidade que os formam, é reconhecer que antes de ser especificamente ambiental é 

cultural é social. Desta forma.É ingênuo praticar a EA desconexa das práticas sociais.  Para 

Loureiro: 

Parece não ser mais possível ao educador ambiental prosseguir implementando 

ações pedagógicas que fragmentam a complexidade dos problemas ambientais e 

acreditando ingenuamente que é possível reverter o quadro apenas com mudanças 

éticas ou comportamentais, depositando a responsabilidade no indivíduo e eximindo 

da responsabilidade a estrutura social e o modo de produção em que convive 

(LOUREIRO, 2004, p. 17). 

 

Este trecho tem muita relação com as ações ingênuas promovidas pela escola como, 

campanhas sobre a redução de água e reciclagem do lixo, esse tipo de ação acaba por 
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responsabilizar os indivíduos pela destruição do Planeta, e não gera uma reflexão sobre um 

problema complexo, gerado pelo capitalismo; podemos assim, começar a refletir a realidade a 

partir de uma condição macro que está inserida em uma cultura, que enfrenta problemas 

econômicos e políticos, como a miséria e o desemprego.  

As crianças do ciclo de alfabetização vivem a infância de maneira muito viva e por 

isso, é tarefa promover espaços de escuta, de diálogo e compartilhamentos de saberes. Freire 

(1996) ao discutir a formação de professores diz que é preciso desde o começo do processo 

educativo, compreender que os saberes embora diferentes entre si, contribuem para a 

formação, docente e discente. Por isso quem forma se forma e reforma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. Pensando a respeito disto, deve ser considerado 

que o saber dado como válido não está presente em um único polo (professor). Desta maneira, 

Freire nos ajuda a pensar tanto sobre o ensinar e aprender e este ensinar e aprender só se 

tornam autênticos se forem construídos com as crianças. 

 No entanto, o aprendizado é construído com o outro, a criança tem autonomia e 

criticidade, de acordo com as suas possibilidades e são conhecimentos distintos sobre o estar 

no mundo. Substituindo a visão da criança como receptora passiva pela da criança co-

construtora de sua inserção na sociedade e na cultura, ao sustentar que a compreensão sobre a 

infância deve ser construída com a criança e não somente a respeito dela (REGO, sem ano, 

p.10). 

 Para Loureiro ―Educação Ambiental, é antes de tudo educação‖ (LOUREIRO, 2004, 

p. 15).É educação pois, compreende esta como elemento da transformação social, que 

valoriza o exercício da cidadania, na superação de opressões, a Educação Ambiental nesse 

sentido qualifica o fazer educativo, que é educar no cenário ambiental. Por fim, a formação 

do Educador Ambiental é antes de técnica, humana, visto que considera que ao formar 

sujeitos críticos se está comprometido com a tarefa humana de educar para a cidadania. Para 

Freire:   

Uma das tarefas mais bonitas e gratificantes que nós temos como professores e 

professoras é ajudar os educandos e as educandas a constituir a inteligibilidade das 

coisas, ajuda-los e ajuda-las a aprender e compreender e a comunicar essa 

compreensão aos outros (FREIRE,2008, p. 25). 

 

Nesse sentido, dentro de uma Pedagogia sem perspectiva de carreira, que enfrenta 

retrocessos e perdas de direitos é essencial que a esperança e a utopia estejam presente na 
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prática educativa desses profissionais, que além de considerar os conhecimentos da academia, 

reconheçam a beleza do ato educativo, o ensinar e o aprender. Este ensinar não 

necessariamente deve estar relacionado aos conteúdos programáticos e sim, o ensinar e 

apreender a ler o mundo como sujeitos inacabados, críticos e de possibilidades.  

 

Considerações finais 

 

A elaboração deste projeto é o ato de pensar os caminhos pelos quais a pesquisa irá se 

materializar, um momento de reflexão e diálogo com os referenciais estudados ao longo da 

graduação, como também a compreensão e tomada de consciência de minha formação como 

pedagoga e Educadora Ambiental que pensa a pratica pedagógica voltada para as crianças das 

camadas populares do ensino público do município de Rio Grande- RS. 

Sou uma Educadora Ambiental em formação, que se preocupa com a importância que 

precisamos dar ao desenvolvimento de sujeitos críticos e participativos, sejam elas urbanas ou 

rurais. Desta forma, isso se configura em um estudo que está em construção e que ainda não 

possui resultados conclusos, porém se baseia nos estudos sobre a Educação Ambiental e a 

trajetória pedagógica e humana que trilham esta formação pertencente aos lugares.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Rubem. A alegria de ensinar, 3º ed. ARS POETICA EDITORA LTDA, 1994. 

CRUZ, Silvia Helena Vieira. A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas/ Silvia 

Helena Vieira Cruz (org).- São Paulo: Cortez, 2008. 

 

BERDOULAY, V.; ENTRIKN, J. N. Lugar e sujeito: perspectivas teóricas. (Trad. Oswaldo 

Amorim Filho). In: MARANDOLA JR, E.; HOLZER, W.; OLIVEIRA, L. (orgs.). Qual o 

espaço do lugar?: geografia, epistemologia, fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Aqui é onde eu moro, aqui nós vivemos: escritos para 

conhecer, pensar e praticar o município educador sustentável. 2 ed. Brasília: MMA, 

Programa Nacional de Educação Ambiental, 2005.   

 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito 

ecológico, 2. Ed. São Paulo, Cortez, 2006. 

 

COUSIN, Claudia da Silva. Pertencer ao navegar, agir e narrar: formação dos educadores 

ambientais. Tese não publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental- 

PPGEA/ FURG. Disponível em: 



 

351 
 

http://www.educacaoambiental.furg.br/images/stories/teses/2010/cludia%20da%20silva%20c

ousin.pdf. Acesso em jul. 2017.   

 
DELGADO, Ana Cristina Coll., MULLER,Fernanda.  Sociologia da Infância: Pesquisa com 

crianças. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n.91, p.351-360, Maio/Ago. 2005.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 19 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa.36 ed. 

São Paulo. Paz e Terra, 1996 

 

FREIRE, Paulo Freire. Pedagogia do Compromisso: América Latina e educação popular; 

organização, notas e supervisão das traduções Ana Maria Araújo Freire; tradutoras 

LilianContreira e Mirian Xavier de Oliveira. – 1. ed. – Indaiatuba, SP: Villa das Letras, 2008. 

 

JUNIOR, Luís Antônio Ferraro. Encontros e Caminho: Formação de educadoras (es) 

ambientais e coletivo educadores/ - organizador, MOURÃO, Laís Sá, Pertencimento.  

Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental 2005.p.245-256. 

 

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

 

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa e saúde. 

11 ed. São Paulo: Hucitec, 2008). 

 

REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. Editora Brasiliense. Revisão Cássio A. 

Leite, Alfredo Leite e Dirceu Scali Jr. Capa Loise Weiss. 1 ed, 1994.  

 

REIGOTA, Marcos. Meio Ambiente e representação social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1997.  

 

REGO, Tereza Cristina. Novas perspectivas para o estudo da infância. Revista Educação, 

Cultura e Sociologia da Infância. Editora Seguimento, (sem ano) 146p. 

  

http://www.educacaoambiental.furg.br/images/stories/teses/2010/cludia%20da%20silva%20cousin.pdf
http://www.educacaoambiental.furg.br/images/stories/teses/2010/cludia%20da%20silva%20cousin.pdf


 

352 
 

EXPLORANDO NOVOS CONTEXTOS NO ÂMBITO DA 

AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR: OS INSTITUTOS 

FEDERAIS COMO PROTAGONISTAS 
 

Gabrielli da Silva Pio
121

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ 

 

RESUMO: Este artigo oferece uma reflexão acerca do conceito de ambientalização curricular 

e destaca a importância de futuras investigações verificarem a incorporação da dimensão 

ambiental no contexto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFs. Três 

excertos foram elencados para debater o assunto: o primeiro ligado ao conceito de 

ambientalização curricular, o segundo ao processo de criação e especificidades dos Institutos 

Federais, e o terceiro ao panorama das investigações sobre ambientalização curricular com 

destaque aos autores que tiveram como escopo os IFs. A busca de publicações de interesse 

realizou-se por intermédio de um estudo bibliométrico em fase exploratória com recorte 

temporal de 2000 a 2017. As conclusões apontam para a necessidade da elaboração de novos 

estudos que verifiquem a ambientalização curricular em outros tipos de instituições que 

ofertem educação superior no Brasil, para além das universidades.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Ambientalização curricular. Institutos 

Federais.  

 

 

O CONCEITO DE AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR E SUA TRAJETÓRIA 

INSTIGADORA 

 

As pesquisas com escopo na internalização da dimensão ambiental nas universidades 

tiveram início recente, porém ainda há uma lacuna com relação à ―definição de um marco 

conceitual comum para as noções de ambientalização e ambientalização curricular‖ 

(CARVALHO & SILVA, 2014, p. 126).  A fim de delimitar a nomenclatura que será utilizada 

neste artigo, optarei pelos termos ambientalização, ambientalização curricular e 

incorporação das dimensões ambientais nas instituições de ensino. Nesse contexto, 

compreendo ambientalização como ―processo de internalização da questão ambiental nas 

esferas sociais bem como na formação moral dos indivíduos‖ (CARVALHO & TONIOL, 

2010, p. 29), e ambientalização curricular como: 
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[...] um processo contínuo de produção cultural com visa à formação de 

profissionais comprometidos com a busca permanente das melhores relações 

possíveis entre a sociedade e a natureza, atendendo aos valores da justiça, da 

solidariedade e da equidade, aplicando os princípios éticos universalmente 

reconhecidos e o respeito às diversidades (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 

21, grifo e tradução da autora). 

 

Por terceiro, usarei o termo incorporação das dimensões ambientais nas instituições 

de ensino como um sinônimo de ambientalização curricular, por tratar-se de uma 

nomenclatura recorrente nos artigos e documentos publicados em países da América Latina. 

 Um dos primeiros grupos de pesquisadores dedicados a desvelar a 

ambientalização nas universidades, constituiu-se de 2000 a 2004, e foi denominado de Rede 

ACES, Rede de Ambientalização Curricular no Ensino Superior (CARVALHO & SILVA, 

2014, p. 126). O grupo integrado por 5 universidades europeias e 6 universidades da América 

Latina tinha como objetivo apresentar um projeto comum ao programa ALFA da União 

Europeia, o qual foi intitulado de Programa de Ambientalização Curricular do Ensino 

Superior: proposta de intervenção e análises do processo (ARBAT & GELI, 2002, p. 9). No 

ano de 2001 destaco a formação da Rede de Pesquisa Universitária em Educação Ambiental – 

RUPEA, a qual desenvolveu pesquisas no campo da educação ambiental, tendo em algum 

momento contato com a Rede ACES, realizando entre dezembro de 2004 e junho de 2005 um 

estudo direcionado a ambientalização nas instituições de ensino superior do Brasil intitulada 

Mapeamento da Educação Ambiental em Instituições Brasileiras de Educação Superior: 

elementos para políticas públicas (CARVALHO & SILVA, 2014, p. 127). 

Outra iniciativa apontada por Carvalho & Silva (2014) aconteceu na Espanha e foi 

promovida pela Comissão Setorial de Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e 

Prevenção de Riscos nas Universidades – CADEP, que em 2008 efetuou um estudo com 31 

universidades espanholas, desenvolvendo uma ferramenta de avaliação da sustentabilidade 

nas universidades. Posterior à publicação da primeira fase do estudo da CADEP, ocorreu a 

formação da Aliança de Redes Ibero-americanas de Universidades pela Sustentabilidade e 

Ambiente (ARIUSA), composta por pesquisadores do Chile, Argentina, Brasil, Peru, 

Colômbia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, Guatemala, 

México, Espanha e Kênia os quais buscam acompanhar a ambientalização nas universidades 

dos países integrantes da sua rede (BANAYAS, 2014). 

 No ano de 2013, a ARIUSA desenvolveu o Projeto RISU, que visou construir 
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indicadores para a avaliação das políticas de sustentabilidade nas universidades Latino-

americanas. O Projeto RISU trabalhou com 114 indicadores distribuídos em 11 eixos 

temáticos, os quais foram aplicados em 65 universidades da América Latina (BENAYAS, 

2014). Após a publicação dos resultados, alguns países como Equador, México, Peru e 

Colômbia iniciaram novas avaliações em suas universidades, porém com 25 indicadores 

comuns adaptados do estudo RISU. Estes indicadores comuns às universidades foram 

organizados em âmbitos variados como currículo, gestão, extensão e pesquisa. 

Nesse contexto, destaco a participação de 22 IES brasileiras no Mapeamento da 

RUPEA e de 13 instituições no Projeto RISU, mais recente, amostras pequenas em relação ao 

universo de instituições que compõem o sistema educacional brasileiro, o que por sua vez 

descortina uma possível necessidade de novos estudos que englobem outras universidades, 

centros universitários, institutos e faculdades. 

 

A RECENTE CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS: POR QUE PESQUISAR OS IFS? 

 

No contexto da educação brasileira farei um exercício de elencar alguns pontos 

chave para o caminho que nos leva a criação dos Institutos Federais. Porém, gostaria de 

destacar que reconheço uma série de desencontros em relação à classe, gênero e raça os quais 

não poderei abordar neste ensaio, porém identifico de suma importância para a compreensão 

do contexto educacional contemporâneo. 

Em meio a inúmeros processos que integram a história da educação brasileira 

destaco a criação das escolas de Aprendizes Artífices como etapa importante da trajetória que 

culminou na criação dos Institutos Federais. Essas escolas de aprendizes foram transformadas 

em Escolas Industriais Técnicas, ganharam status de autarquias que lhes conferiu o título de 

Escolas Técnicas e Agro Técnicas Federais, as quais foram transformadas em Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFETS (BRASIL, 2010). Todas as mudanças 

elencadas ocorreram ao longo de aproximadamente 90 anos de história do país. Por fim, no 

ano de 2008, com intuito de inovar a educação, com um projeto ousado, o Governo Federal a 

lei nº 11.892 a qual instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 

2008).   

Assim, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é 
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composta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; 

pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; pelos Centros Federais de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-

MG; pelas Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e pelo Colégio Pedro II, e 

está distribuída em todo o território nacional (BRASIL, 2008).  

Em linhas gerais estas instituições fazem parte do Sistema Federal de Ensino, com 

característica de autarquia, e oferecem educação básica, superior e profissional, ofertando 

cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado tendo algumas 

peculiaridades em relação às universidades como a verticalização do ensino, a organização 

multicampi, a pluricurricularidade, a transversalidade, e o atendimento das demandas locais e 

regionais (PACHECO, 2011). São especializados na oferta da educação profissional e 

tecnológica, favorecendo as trajetórias formativas dos estudantes por intermédio de um 

processo verticalizado que deve ser vivenciado na flexibilização de um currículo que permita 

um diálogo entre os diferentes cursos (REZENDE, 2009; BRASIL, 2010; PACHECO, 2011). 

Os IFs procuram afirmar uma política pública nacional engajada no rompimento da 

hierarquização dos saberes tendo como um de seus objetivos principais a formação humana 

integral, superando a dicotomia entre ação e reflexão. 

Ocorre que, dentre as instituições que ofertam educação superior no Brasil e que não 

foram incluídas nas pesquisas da RUPEA e do Projeto RISU, estão os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Dessa forma, levando em consideração as especificidades 

dos IFs em relação às universidades penso que estas instituições de relevante importância 

nacional demandam um olhar dos pesquisadores do campo da educação. Nessa conjuntura, 

entendo que os indicadores propostos pelas pesquisas nas universidades para a avaliação da 

dimensão ambiental, não se adequam aos IFs, devendo ser adaptados em decorrência das 

peculiaridades elencadas.  

Moraes et al (2016, p. 5) alerta para a importância da construção de indicadores 

específicos às características dos Institutos Federais a fim de que os mesmos não sejam 

confundidos com ―mini universidades‖. Embora a pesquisa de Moraes esteja direcionado a 

definição de indicadores e critérios de regulação institucional do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), penso que o alerta sobre os IFs também se aplica 

a outros tipos de avaliação que venham a ser elaboradas para estas instituições.   
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O CENÁRIO: PESQUISAS SOBRE AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR E OS IFS COMO 

SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Para compreender o contexto foi necessário efetuar um Levantamento Bibliométrico 

com a finalidade de coletar referências possíveis. Foram realizadas buscas na base de dados 

Portal de Periódicos da Capes com os termos ―Institutos Federais‖ AND ―sustentabilidade‖, 

―incorporação da dimensão ambiental‖, ―perspectiva ambiental‖ AND ―universidades‖, 

―ambientalização‖ AND ―ensino superior‖, ―ambientalização curricular‖ e na base de dados 

Google Acadêmico com o termo ―ambientalização curricular‖. O recorte temporal para ambos 

os casos foi limitado a documentos publicados entre os anos 2000-2017 e as buscas ocorreram 

entre março e junho de 2017. Destarte, foi encontrado o seguinte número de documentos 

relacionados aos termos de pesquisa conforme a Tabela 1: 

Tabela 1: Resultados das buscas nas bases de dados Portal de Periódicos da Capes e Google Acadêmico. 

Periódico pesquisado Termo de busca Quantitativo 

encontrado 

Portal de Periódicos da Capes ―Institutos Federais‖ 

AND 

―sustentabilidade‖ 

22 periódicos 

18 revisados por pares 

―incorporação da 

dimensão ambiental‖ 

17 periódicos 

10 revisados por pares 

―perspectiva 

ambiental‖ AND 

―universidades‖ 

36 periódicos 

30 revisados por pares 

―ambientalização‖ 

AND ―ensino 

superior‖ 

12 periódicos 

2 revisados por pares 

―ambientalização 

curricular‖ 

9 periódicos 

3 revisados por pares 

Google Acadêmico ―ambientalização 

curricular‖ 

1.840 resultados 

Varredura das 10 

primeiras páginas. 

Seleção de 20 

periódicos 
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Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 

Foi identificada uma concentração dos autores nas áreas de Administração, Educação 

e Antropologia. Após a coleta de alguns artigos considerei pertinente efetuar uma busca na 

Revista Ibero-americana Universitária em Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade – 

AMBIENS, por identificar que esta revista reunia um conjunto de publicações importantes na 

contextualização do processo de ambientalização nos países da América Latina.  

Por conseguinte, com a leitura dos artigos é possível visualizar algumas tendências. 

Desse modo, observei que a avaliação da dimensão ambiental nas universidades possui um 

histórico recente em relação a outras discussões no campo ambiental, surgindo com diferentes 

nomes desde sua primeira definição como ―ambientalização curricular do Ensino Superior‖, 

em 2000, pela Rede ACES, e que as diferentes nomenclaturas existem porque os processos de 

internalização das dimensões ambientais ainda se encontram em um estágio de ―categorias em 

construção‖ (CARVALHO & DA SILVA, 2014, p. 126). 

No conjunto de pesquisas encontradas até o momento, constatei que essa apropriação 

da dimensão ambiental, seguindo a definição pioneira de Arbat e Geli (2002) da Rede ACES, 

também é anunciada como ―ambientalização curricular‖ por (JUNYENT; GELI; ARBAT, 

2003; CARVALHO; CAVALARI; SANTANA, 2003; AMORIN; ARBAT, 2004; ZUIN, 

2009; ROSALEM, 2010; RODRIGUES, 2012; CARVALHO & TONIOL, 2013; PAVESI & 

DE FREITAS, 2013; CARVALHO & SILVA, 2014; GUERRA & FIGUEIREDO, 2014; 

RINK, 2014; ORSI; FIGUEIREDO; GUERRA, 2015; DA SILVA; WACHHOLZ; 

CARVALHO, 2016; FIGUEIREDO; GUERRA; ANDRADE, 2017; FIGUEIREDO, 2017). 

Porém, outros nomes são atribuídos a este tipo de pesquisa como ―sustentabilidade 

ambiental em instituições de ensino superior‖ (CORRÊA, 2008; MADEIRA, 2008; 

MARCOMIN & SILVA, 2009; DE RESENDE LARA, 2012; STAVISKI, 2016), ―educação 

para a sustentabilidade‖ (CELIA PALMA; BARCELOS ALVES; NUNES DA SILVA, 

2013), ―abordagem ambiental no currículo de cursos de formação inicial de professores‖ 

(PEREIRA et al, 2009), ―ambientalização universitária‖ (CAVALCANTE; MILITÃO, 2008), 

―ambientalização da escola‖ (COPELLO, 2006), ―responsabilidade socioambiental 

universitária‖ (PERINI, 2014), ―ambientalização sistêmica‖ (KITZMANN, 2009; 

KITZMANN & ASMUS, 2012; KITZMANN, 2013) e ―incorporação da dimensão ambiental‖ 

(CÁRDENAS SILVA, 2015), ―inclusão de considerações ambientais e de sustentabilidade 



 

358 
 

nas universidades‖ TORRES & CALDERÓN, 2015), ―inclusão da dimensão ambiental e 

urbana em IES‖ (ROMÁN NÚÑEZ, 2015), ―inclusão de considerações ambientais nas 

universidades‖ (SÁENZ, 2015).   

 Após a constatação em relação às diferentes nomenclaturas atribuídas a 

ambientalização curricular, selecionei os artigos que tiveram como sujeitos de pesquisa os 

Institutos Federais. Nessa conjuntura, destaco a contribuição de Staviski (2016), com a 

Dissertação de Mestrado, Sustentabilidade em uma instituição de ensino superior sob a 

perspectiva de indicadores compartilhados internacionalmente, e a contribuição de Palma, 

Alves & Da Silva (2013) com o artigo Educação para a sustentabilidade: a construção de 

caminhos no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 

Staviski (2016) se dedicou a analisar a integração da sustentabilidade nas atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão do Instituto Federal Catarinense utilizando a 

ferramenta Sustainability Assesment Questionnaire (SAQ). Entre outras questões, ela faz um 

resgate de ferramentas de grupos internacionais dedicados a avaliar e divulgar a 

sustentabilidade em empresas e instituições educacionais, como a National Wildlife 

Federation, a Good Company, a Campus Consotium for Environmental Excellence, nos EUA, 

a Higher Education Funding Council for England, na Inglaterra, a Campus Sustainability 

Assessment Framework, no Canadá, e a Sustainaility Assesment Questionnaire fruto da união 

de 350 signatários da Declaração de Talloires, na Europa (STAVISKI, 2016, p. 43). 

Por sua vez, em uma pesquisa de caráter exploratório com escopo descritivo, Palma, 

Alves & Da Silva (2013) efetuaram um estudo que verificou como a sustentabilidade vinha 

sendo abordada nos cursos relacionados ao Eixo Tecnológico Gestão e Negócio do Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), com escopo nos campi de Canoas e Osório.     

Diante das pesquisas apresentadas neste mapeamento, entendo que se faz necessário 

avançar nos estudos sobre a ambientalização curricular nos Institutos Federais, utilizando 

indicadores mais adequados a estas instituições e aos demais tipos de instituições de ensino 

que ofertam educação superior no Brasil.  
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O PRAGMATISMO E O CONSERVADORISMO NAS AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTALNA ESCOLA  

 

Gerson Luiz Buczenko
122

 

Maria Arlete Rosa
123

 

 

RESUMO: O presente artigo é resultado de pesquisa para o desenvolvimento de Tese já 

concluída no Doutoramento em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, e tem como 

objetivo geral analisar as propostas de educação ambiental realizadas em duas escolas e um 

colégio, localizados na região metropolitana de Curitiba (RMC), no ano de 2016, que tiveram 

como ponto de partida a presença do lixo reciclável na escola. Para tanto têm-se como suporte 

teórico a Educação Ambiental em sua vertente crítica e as macrotendências de EA: a 

conservacionista; a pragmática; e, a crítica (LAYRARGUES, 2012). Como objetivos 

específicos definiram-se: explorar as definições de Educação Ambiental crítica; apresentar as 

propostas das escolas no que refere ao encaminhamento do lixo reciclável e a abordagem de 

educação ambiental decorrente do trabalho desenvolvido pela escola; e, identificar as 

abordagens de Educação Ambiental das escolas na perspectiva das macrotendências de 

Educação Ambiental. A indagação de pesquisa foi assim definida: o estímulo ao aluno e sua 

família para o encaminhamento do lixo reciclável para a escola ou colégio, possibilita uma 

abordagem da Educação Ambiental crítica e emancipatória?  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Ambiental. Escola. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo é resultado do desenvolvimento de Tese em andamento no 

Doutoramento em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Assim, no ano de 2016, no 

contato com escolas que desenvolvem atividades de Educação Ambiental (EA), deparou-se 

com três atividades desenvolvidas por duas escolas e um colégio, localizados na Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), que pela sua peculiaridade em tratar do lixo reciclável na 

escola com o suporte dos alunos e comunidade escolar, o que possibilitou a análise das 

atividades desenvolvidas, à luz dos saberes já produzidos na abordagem da EA.  

Para tanto têm-se como suporte teórico a Educação Ambiental em sua vertente crítica 

e as macrotendências de EA: a conservacionista; a pragmática; e, a crítica (LAYRARGUES, 

2012). Assim, definiu-se como objetivo geral analisar as propostas de educação ambiental 
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realizadas em duas escolas e um colégio, localizados na região metropolitana de Curitiba 

(RMC), no ano de 2016, que tiveram como ponto de partida a presença do lixo reciclável na 

escola. Como objetivos específicos definiram-se: explorar as definições de Educação 

Ambiental crítica; apresentar as propostas das escolas no que refere ao encaminhamento do 

lixo reciclável e a abordagem de educação ambiental decorrente do trabalho desenvolvido 

pela escola; e, identificar as abordagens de Educação Ambiental das escolas, dentro da 

perspectiva das macrotendências de Educação Ambiental. A indagação de pesquisa foi assim 

definida: o estímulo ao aluno e sua família para o encaminhamento do lixo reciclável para a 

escola ou colégio, possibilita uma abordagem da Educação Ambiental crítica e 

emancipatória? 

  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

 

 Segundo Tozzoni-Reis (2004) o campo de debate da EA crítica passa, 

obrigatoriamente, pela revisão sobre os paradigmas
124

 newtoniano-cartesiano e sistêmico e a 

transição para um novo paradigma social, que se quer crítico e dialético. No paradigma 

cartesiano, predomina a fragmentação do conhecimento, prejudicando a percepção da 

totalidade e a interdependência das ideias, do conhecimento como um todo. No paradigma 

sistêmico, percebe-se a construção sistêmica, porém desconstituída de uma visão sociopolítica 

conscientizadora, também essencial ao ser humano e seu convívio social, inclusive para que o 

indivíduo perceba-se como parte da natureza.  

 Na proposta de um novo paradigma para a sociedade, que se quer crítico e dialético, 

vinculado a uma utopia democrática, busca-se incorporar radicalmente uma nova ética, de 

ressignificação de valores, para construir uma sociedade mais justa e igualitária, com 

princípios reais de justiça social, participação e sustentabilidade socioambiental (TOZZONI-

REIS, 2004).  

 Nesse paradigma social, que incorpora as contribuições dos paradigmas cartesiano e 

sistêmico, propõe-se uma superação no sentido de pensar a totalidade, que se constitui pela 

complexidade e pelo movimento histórico-dialético da humanidade, em que não há espaço 

para a reprodução, mas para a produção de uma nova forma de pensar, que agudiza a 

                                                           
124 Para Khun (apud FLACH; BEHRENS, 2008), paradigma equivale à constelação de crenças, valores e 

técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade científica.  
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realidade, expondo a necessidade de transformá-la por meio de uma consciência crítica, que 

busca emancipar e transformar essa mesma realidade, com o auxílio dos saberes que 

compõem o arcabouço de conhecimentos da humanidade em sua trajetória histórica e social. 

 Para Loureiro (2012, p. 28), 

 

tratamos de uma educação Ambiental definida no Brasil a partir de uma matriz que 

vê a educação como elemento de transformação social inspirada no diálogo, no 

exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação das formas de 

dominação capitalistas e na compreensão do mundo em sua complexidade e da vida 

em sua totalidade. Diálogo entendido em sentido original de troca e reciprocidade, 

oriundo do prefixo grego dia, tornando-se a base da educação. 

 

 Carvalho (2012) considera que a construção de uma EA crítica impõe a explicitação 

de algumas posições teórico-metodológicas; a primeira delas diz respeito à forma como se 

percebe a educação: como um processo de humanização socialmente situado. Assim, repensar 

a forma como ocorre a educação é uma condição prioritária, valorizando-se todos os sujeitos 

inseridos no processo educacional, em que não há mais espaço para uma educação bancária, 

mas, sim, dialógica, em que o aprendizado é mútuo e integrado ao meio ambiente em que se 

vive. 

 Para a mesma autora, os objetivos de uma EA crítica são: 

 

Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas 

dimensões: geográfica, histórica, biológica e social, considerando o meio ambiente 

como o conjunto das inter-relações entre o mundo natural e o mundo social, 

mediado por saberes locais e tradicionais, além de saberes científicos; contribuir 

para a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição dos recursos naturais, 

em direção a formas mais sustentáveis, justas e solidárias de relação com a natureza; 

formar um atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas, éticas e políticas 

atentas à identificação dos problemas e conflitos que afetam o meio ambiente que 

vivemos; implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses problemas 

e conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem formais ou não formais que 

preconizem a construção significativa de conhecimentos e a formação de uma 

cidadania ambiental; atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando novas 

questões, situações de aprendizagem e desafios para a participação na resolução de 

problemas, a fim de articular a escola com os ambientes locais e regionais onde está 

inserida; construir processo de aprendizagem significativa, conectando a experiência 

e os repertórios já existentes com questões e outras experiências que possam gerar 

novos conceitos e significados para quem se abre à aventura de compreender o 

mundo que o cerca esse deixar surpreender por ele; situar o educador, sobretudo, 

como mediador de relações socioeducativas, coordenador de ações, pesquisas e 

reflexões – escolares e/ou comunitárias – que possibilitem novos processos de 

aprendizagens sociais, individuais e institucionais (CARVALHO, 2012, p. 160). 

 

 Corroborando as ideias de Carvalho (2012) e Loureiro (2002), falar em EA crítica e 
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transformadora
125

 é afirmar a educação como práxis social que contribui no processo de 

construção de uma sociedade sustentável pautada por patamares civilizacionais e societários 

diferentes dos atuais, sendo a sustentabilidade da vida e a ética ecológica seu cerne. Para 

Loureiro (2002), a EA transformadora é aquela que possui um conteúdo emancipatório
126

, em 

que a dialética entre forma e conteúdo realiza-se de tal maneira que as alterações da atividade 

humana, vinculada ao fazer educativo, implicam mudanças individuais e coletivas, locais e 

globais, estruturais e conjunturais, econômicas e culturais.  

 No âmbito do que se chama EA emancipatória, podem-se incluir outras denominações 

como sinônimos ou concepções similares: ―Educação Ambiental crítica; Educação Ambiental 

popular; Educação Ambiental transformadora‖ (LOUREIRO, 2012, p. 39). Salienta ainda 

Loureiro (2012) que, nessa perspectiva, é estritamente histórico e cultural o modo como se 

define e entende a natureza, a partir das relações sociais e do modo de produção e organização 

em dado contexto. Se isso for ignorado, a atuação será marcadamente ingênua, sem a 

capacidade de historicizar a ação educativa, e por vezes poderá parecer até mesmo antagônica 

ao que é defendido como inerente à EA. O autor conclui que, 

 

numa perspectiva histórica e crítica, a atribuição central da Educação Ambiental é 

fazer com que as visões ecológicas de mundo sejam discutidas, compreendidas, 

problematizadas e incorporadas em todo tecido social e suas manifestações 

simbólicas e materiais, em um processo integrador e sem imposição de uma única 

concepção hegemonicamente vista como verdadeira (LOUREIRO, 2012, p. 45). 

 

 Para Guimarães (2006), a proposta de EA crítica volta-se para um processo que 

desvela e desconstrói os paradigmas da sociedade moderna em suas armadilhas. Por outro 

lado, é um processo engajado de transformações da realidade socioambiental, que passa a 

construir novos paradigmas constituintes de uma sociedade ambientalmente sustentável e seus 

sujeitos. ―Acredito que é pela práxis de uma educação ambiental crítica, promotora de um 

                                                           
125 No que se refere à EA crítica e transformadora, considera-se que ―o mundo do capital, para ser reproduzido 

pela prática teleológica dos sujeitos, gera e a mesmo tempo necessita de determinada ontologia ou, caso se 

queira, de certo composto de ontologias que referenda tais práticas reprodutivas. Por contraste, as práticas 

emancipatórias dessa forma de sociabilidade, práticas efetivamente transformadoras, têm de estar fundadas em 

outra ontologia. Uma ontologia crítica da primeira. Segue-se, portanto, que a crítica ontológica é condição 

necessária, ainda que não suficiente, para a emancipação das estruturas sociais estranhadas, opressoras, iníquas e 

infames. Por essa razão, como se afirmou acima, a ontologia crítica marxiana precisa ser restaurada. Deve voltar 

a ser o referente da crítica ao capitalismo, de modo a permitir que as ações práticas contra ele possam confluir 

para um movimento capaz de abalá-lo e superá-lo. Tal restauração, no entanto, tem por pressuposto retomar a 

dimensão essencial da crítica, ou seja, crítica ao modo de produzir sob o capital‖ (DUAYER, 2015, p. 125).  
126

 A emancipação é assumida como ―o objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a alienação 

e a intolerância é a emancipação humana‖ (SADER, 2008, p. 15).  
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movimento coletivo conjunto que a educação e seus educadores possam contribuir de fato 

para a superação dessa grave crise ambiental que atravessamos em nosso pequeno planeta‖ 

(GUIMARÃES, 2006, p. 27). 

 De acordo com Maia (2015), a EA crítica evidencia que a educação não pode ser 

instrumento ideológico a serviço de interesses majoritários. Todos que trabalham nessa 

concepção buscam constituir sujeitos históricos comprometidos com a construção social, 

diferentemente da que ocorre atualmente, injusta e excludente. Salienta o autor que deve 

haver uma predisposição para o embate com o conformismo reinante na coletividade 

educacional, buscando a mudança de pensamento, o descortinar de verdades e a emancipação 

pelo conhecimento. É necessária uma renovação política, ética e cultural da sociedade, 

interessada no máximo desenvolvimento da condição humana, rompendo definitivamente 

com o atual modo de produção centrado no neoliberalismo globalizado, completa ele (MAIA, 

2015).  

 Assim, conforme salienta Maia (2015), pode-se entender EA, sem perder de vista a 

importância do profundo rigor teórico, como processo de recuperação de valores perdidos na 

relação histórica dos seres humanos com o meio natural. Ela se desenvolve à medida que 

evidencia potencialidades humanas para ações dentro da realidade cotidiana que favoreçam a 

integração do indivíduo corpóreo, estético, social, político, emotivo e inteligente com seu 

entorno, superando a dicotomia sociedade-natureza. 

 Segundo Gonçalves (1990, p. 127), a EA é, assim, um processo de aprendizagem 

longo e contínuo, que 

 

procura aclarar conceitos e fornecer valores éticos, de forma a desenvolver atitudes 

racionais, responsáveis, solidárias entre os homens; visa instrumentalizar os 

indivíduos dotando-os de competências para agir consciente e responsavelmente 

sobre o meio ambiente, através da interpretação correta da complexidade que 

encerra a temática ambiental e da inter-relação existente entre essa temática e os 

fatores políticos, econômicos e sociais. 

 

 Somando-se às afirmações anteriores, Tozzoni-Reis (2001) afirma que a EA é uma 

dimensão da educação, uma atividade intencional da prática social, e imprime ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e os outros seres 

humanos. Assim, o objetivo é potencializar essa atividade humana, tornando-a mais plena de 

prática social e de ética ambiental. Essa atividade intencional de prática social exige uma 

sistematização por meio de uma metodologia que organize os processos de transmissão e de 
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apropriação crítica de conhecimentos, atitudes e valores políticos, sociais e históricos.  

 

[...] se a educação é mediadora na atividade humana, articulando teoria e prática, a 

Educação Ambiental é mediadora da apropriação, pelos sujeitos, das qualidades e 

capacidades necessárias à ação transformadora responsável diante do ambiente em 

que vivem. Pode-se dizer que a gênese do processo educativo ambiental é o 

movimento de fazer-se plenamente humano pela apropriação/transmissão crítica e 

transformadora da totalidade histórica e concreta da vida dos homens no ambiente 

(TOZZONI-REIS, 2001, p. 42-43).  

 

 Para Carvalho (2004), com a perspectiva de uma EA crítica, a formação incide sobre 

as relações do indivíduo e sociedade e, nesse sentido, indivíduo e coletividade só fazem 

sentido se pensados em relação. As pessoas constituem-se na relação com o mundo em que 

vivem com os outros e pelo qual são responsáveis com os outros. Na EA crítica, essa tomada 

de posição de responsabilidade pelo mundo supõe a responsabilidade consigo próprio, com os 

outros e com o ambiente, com o coletivo de forma geral, sem divisões ou hierarquias sobre 

essas dimensões da ação humana. 

 Guimarães (2004) afirma que a EA crítica propõe-se a clarear a realidade, para, 

inserindo o processo educativo nela, contribuir na transformação da sociedade atual; assim, 

assume de forma inalienável sua dimensão política. Portanto, na educação formal, certamente 

esse processo educativo não se basta dentro dos muros de uma escola, o que explicita a 

interface entre essa EA e a educação popular e, no caso desta pesquisa, também com a EC. 

 Segundo Loureiro (2004, p. 81), a EA transformadora  

 

enfatiza a educação enquanto processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual 

agimos e refletimos, transformando a realidade de vida. Está focada nas pedagogias 

problematizadoras do concreto vivido, no reconhecimento das diferentes 

necessidades, interesses e modos de relações na natureza que definem os grupos 

sociais e o ‗lugar‘ ocupado por estes em sociedade, como meio para se buscar novas 

sínteses que indiquem caminhos democráticos, sustentáveis e justos para todos. 

Baseia-se no princípio de que as certezas são relativas; na crítica e autocrítica 

constante e na ação política como forma de se estabelecer movimentos 

emancipatórios e de transformação social que possibilitem o estabelecimento de 

novos patamares de relações na natureza. 

 

 Assim, a EA crítica, que transforma, liberta e emancipa, torna-se uma prioridade, 

diante do quadro social em que se vive e da crise ambiental tão propalada na atualidade. Ela 

propõe o movimento do coletivo, sendo a escola um dos grandes espaços educadores 

sustentáveis (BORGES, 2011) para que esse movimento germine, formando gerações com 

uma clara visão de que existem outras possibilidades, frente ao quadro hegemônico que se 
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molda e se sugere como ideal. 

 Segundo Jacobi (2005), existe a necessidade de uma crescente internalização da 

questão ambiental, um saber que ainda está em construção, o que demanda um esforço de 

fortalecer visões integradoras que, centradas no desenvolvimento, estimulam uma reflexão em 

torno da diversidade e da construção de sentidos nas relações indivíduos-natureza, nos riscos 

ambientais globais e locais e nas relações ambiente-desenvolvimento. Dessa forma, a EA 

aponta para a necessidade de elaboração de propostas pedagógicas centradas na 

conscientização, mudança de atitude e práticas sociais, desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidade de avaliação e participação dos educandos, colaborando para a construção de um 

pensamento crítico, complexo e reflexivo para ela. 

 

A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais 

desafiador, demandando a emergência de novos saberes para aprender processos 

sociais cada vez mais complexos e riscos ambientais
127

 que se intensificam. Nas suas 

múltiplas possibilidades, abre um estimulante espaço para um repensar de práticas 

sociais e o papel dos educadores na formação de futuras gerações (CARVALHO
128

, 

2004 apud JACOBI, 2005, p. 247). 

 

 Dessa forma, vemos que a EA, em sua vertente crítica, passa a ocupar um espaço no 

debate epistêmico e na aplicação desse conhecimento, seja por meio de uma formação 

docente, seja na formação continuada e, ainda, na práxis da escola, que pode se materializar 

pelo trabalho pedagógico, que tem plenas condições de unir esforços para que ela se torne 

uma realidade no pensar a escola e sua atuação no entorno, no sentido de desvelar, libertar e 

transformar a forma de olhar para a realidade socioambiental vivida.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MACROTENDÊNCIAS 

 

 Layrargues (2012), propõe um debate sobre o cenário político-ideológico da Educação 

Ambiental brasileira e os desafios de uma agenda política crítica contra hegemônica, para 

tanto apresenta três macrotendências de EA: a conservacionista; a pragmática; e, a crítica. E é 
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 ―A multiplicação dos riscos, em especial os ambientais e tecnológicos de graves consequências, é elemento 

chave para entender as características, os limites e as transformações da modernidade. Os riscos contemporâneos 

(BECK, 1997, p. 16-17) explicitam os limites e as consequências das práticas sociais, trazendo consigo um novo 

elemento, a ‗reflexividade‘. A sociedade, produtora de riscos, torna-se cada vez mais reflexiva, o que significa 

dizer que ela se torna um tema e um problema para si própria‖ (JACOBI, 2005, p. 240).
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por meio da perspectiva das macrotendências que se propõe uma análise daquilo que foi 

visualizado nas escolas e seus trabalhos com o lixo reciclável na abordagem de EA. 

 A Educação Ambiental conservacionista, segundo o autor, se expressa em nosso país 

por meio das correntes conservacionista, naturalista da alfabetização ecológica e do 

movimento Sharing Nature
129

. Em relação à macrotendência pragmática, o autor salienta que 

esta abrange as correntes da educação para o desenvolvimento sustentável e para o consumo 

sustentável, respondendo ainda à pauta marrom por ser urbano-industrial, anteriormente com 

foco no lixo, ou seja, na coleta seletiva e reciclagem dos resíduos, uma macrotendência que 

também se atualiza na virada do século para o consumo sustentável e atualmente converge 

para os temas da mudança climática e da economia verde. 

 Segundo o autor, a macrotendência crítica é a única das três que declara de forma 

explícita o pertencimento a uma filiação política-pedagógica, ou seja, um aspecto que salienta 

a condição de contra hegemonia, pois foi construída em oposição às vertentes conservadoras 

no início da década de 1990. 

 Assim, em relação as escolas e colégio observados, verifica-se que na primeira escola, 

existe em funcionamento já há algum tempo, uma troca de latinhas de alumínio provenientes 

do consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas, levadas à escola pelas crianças, as quais são 

pesadas e contabilizadas em favor dos alunos, e ao final do ano, os alunos que apresentarem 

os melhores resultados, ganham um passeio de final de ano, geralmente para a Mineropar
130

. 

A escola municipal localiza-se em área urbana, próxima ao centro da cidade, com a 

peculiaridade de que muitos alunos, em sua maioria carentes, são residentes em uma área de 

invasão – fundo de vale, nas proximidades da escola. 

 A segunda escola observada propõe uma troca de lixo reciclável, por uma pontuação-

bônus em papel, que semanalmente são trocados diretamente com um representante de uma 

recicladora, que se desloca até a escola, para levar o material coletado pelas crianças e trocar 

os bônus por brinquedos e materiais didáticos, como caixas de lápis de cor, giz de cera, livros 

infantis, entre outros. Esta escola localiza-se em área rural, denominada Colônia Taquaral, 

com vários Areais, que por sua vez está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do 
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Rio Miringuava, que auxilia no abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana, já 

com a previsão também de construção de nova barragem. 

 O colégio observado, também situado na RMC, em área urbana, próximo ao centro da 

cidade, apresentou uma atividade para o ―Dia da Cidadania‖, ocorrido no mês de setembro de 

2016, onde a temática principal foi o trabalho com o lixo reciclável, ocasião em que os alunos 

do 6º ano ao 3º ano do Ensino Médio, com o apoio dos professores, desenvolveram materiais 

produzidos a partir do lixo reciclável. Os trabalhos foram realizados em grupo e em sala de 

aula, durante o período da manhã e em seguida expostos pelos próprios alunos ao público 

escolar. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Assim, percebe-se que há um predomínio das macrotendências conservacionista e 

pragmática, no pensar as atividades desenvolvidas pelas escolas e colégio, como forma de 

abordar a questão ambiental, no espaço físico, gestão e currículo. Distancia-se porém, de uma 

visão crítica da realidade socioambiental, condição que não possibilita o debate crítico da 

realidade vivida pelos sujeitos escolares em seu dia a dia, como a condição de moradia em 

local inadequado e de preservação ambiental, a exploração danosa de areia de um Rio que 

abastece a Metrópole e por consequência a própria comunidade, da vida urbanizada produtora 

de lixo em razão do consumo desenfreado, entre outros fatos possíveis de serem analisados 

pelo público escolar de forma crítica em relação à realidade vivida no cotidiano das 

comunidades. 

 Há avanços significativos em relação ao passado não muito distante, em que nada 

disso ocorria no espaço escolar, porém, diante dos quadros atuais, como a crise econômica, 

ética, além da própria crise climática já de reconhecimento mundial, há que se pensar em um 

maior envolvimento, de maiores reflexões e posicionamentos éticos e políticos em relação à 

causa ambiental, e o ambiente escolar tem um papel fundamental nesse processo, no sentido 

de preparar as novas gerações para uma complexidade que exige mudança e de um futuro que 

passa a cobrar pelo passivo produzido pela humanidade. 
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RESUMO: No período entre 2010 e 2016, na cidade do Rio Grande ocorreram vários 

conflitos urbanos e ambientais, os quais foram mapeados pelo Observatório do extremo sul do 

Brasil. Disso, afirmamos que vige na cidade a injustiça ambiental. Em maio de 2016, 

inúmeras manifestações ocorreram simultaneamente, se utilizando da ocupação de espaços 

públicos como ferramentas de luta. Afirmamos como hipótese de serem as mesmas um 

exemplo de lutas socioambientais onde o território e os espaços públicos estariam no centro 

destas manifestações. De um lado, os moradores de uma área no bairro Cohab 4, expulsos de 

seu território de moradia, ocuparam a câmara de vereadores, enquanto de outro, o polo naval 

recebia terras para seus empreendimentos; 10 (dez) escolas da rede estadual de ensino junto 

com a greve dos professores, e na Universidade (FURG) pelos acadêmicos, nos quais não 

somente as políticas mas, o uso destes espaços, esteve em debate. Nosso objetivo, portanto, 

desta reflexão é socializar e refletir sobre a efetividade ou eficácia das ocupações como 

ferramenta dos grupos demandados para o avanço de suas reivindicações. Por fim, 

argumentando que tais manifestações são exemplos concretos da luta contra a cidade injusta e 

desigual e, ainda, que a transformação e uso dos territórios (natureza) beneficia os 

empresários e os governos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: OcupatudoRS, Conflitos, Injustiça e desigualdade Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A região do extremo sul do Brasil, em especial o município do Rio Grande vivência 

uma quantidade bastante grande de conflitos urbanos e socioambientais, a sua vocação 

portuária e o histórico de utilização desta região como sede de empreendimento de alto 

impacto social e ambiental, categorizando ela como uma zona de sacrifício, ou paraíso da 

poluição, e estes conflitos têm sido o foco das pesquisas do observatório dos conflitos 

(Machado & Santos, 2013). 
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 Dentre estes conflitos que se distribuem por vários âmbitos da vida social, 

evidenciamos neste trabalho as manifestações ocorridas em duas temáticas: moradia e 

educação. Em ambas as situações espaços públicos foram ocupados a fim de pressionar os 

governos a atenderem suas pautas - sendo a primeira por moradia, e a segunda, por políticas 

públicas na área da educação. Afirmamos, portanto, tratarem-se de exemplos de luta, e de 

indicadores da existência de desigualdade, seja na apropriação do território - no caso da luta 

por moradia - ou no âmbito da educação, no caso das escolas ocupadas. Destacamos, assim, a 

metodologia da ocupação de prédios públicos empregada para tentar-se impor às demandas 

 As lutas estudantis seguiram o rastro das escolas ocupadas no final de 2015 em São 

Paulo, contra a reorganização escolar proposta pelo governo do estado. Depois, o Brasil todo 

vivenciou no primeiro semestre de 2016 uma onda de ocupações escolares. A luta pelo 

território de moradia foi outro exemplo de ocupação na cidade, quando moradores se 

apossaram do espaço da câmara de vereadores. A ocupação de prédios públicos como maneira 

de pressionar a parte demandada do conflito não é nova, porém a utilização desta ferramenta 

de maneira conjunta e articulada em todo o estado de São Paulo - pelos estudantes - e 

posteriormente em todo o país é algo que foi inédito e reacende a esperança na luta contra a 

imposição hegemônica de políticas de retrocesso. Os acadêmicos da FURG como já haviam 

utilizado esta ferramenta de luta devido aos cortes da assistência, e voltaram a fazer uso 

ocupando o prédio das reitorias neste maio de 2016. Mas, vale destacar, que é a luta por 

moradia e pela terra, que tem essa experiência há mais tempo.
134

 

 No entanto, deve-se distinguir a ocupação de local para moradia (portanto, de um 

território) - uma ferramenta ainda mais profunda em sentido e função, da ocupação de um 

local para pressão de um grupo demandante sobre o grupo/agente demandado em um conflito.  

 A ocupação que aqui existe em comum nos três casos é a de apropriar-se 

temporariamente do prédio que funciona um serviço público para pressioná-lo, obstruindo ou 

criando entraves ou impossibilitando o funcionamento do mesmo. Mesmo que decisões e 

ações possam ser tomadas fora daquele espaço pelas pessoas que detêm o poder de tomá-las e 

fazê-las, o local, o prédio, carrega aquela instituição enquanto símbolo. 

 Um dos casos contemporâneos emblemático desta ferramenta, foi a ocupação da 

câmara de vereadores de Porto Alegre, onde o Bloco de Lutas pelo transporte público da 
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capital ocupou em julho de 2013 pautando o Passe Livre e a transparência nos processos de 

concessão do serviço de transporte. A dinâmica do bloco de lutas, contemplando esta 

ocupação foi analisado do ponto de vista etnográfico por Segarra (2015) em sua dissertação 

de mestrado e nos dá embasamento para entender como esta ferramenta traz consigo outras 

formas de lutas pautadas na radicalidade, autonomia, horizontalidade e autogestão
135

. A 

autogestão do espaço local, assim como a organização horizontalizada sob a forma de redes 

de ocupações, aparece também na análise feita das ocupações das escolas da região sul por 

Severo e Segundo (2017). 

 A análise sobre estes processos de lutas, feitas por Severo e Segundo (2017), afirmam 

serem estas ocupações um processo pedagógico único para suas/seus participantes, onde 

relações e práticas relacionais convencionais são substituídas por experiências de autogestão e 

demandante de um conflito, em antagonismo ao demandado, o governo do estado. Isto aponta 

para um dos pressupostos necessários à educação ambiental crítica, a de que ela se desenvolva 

tendo o conflito como pano de fundo, e ele próprio como espaço educativo. (Santos, 

Machado, Araújo e Passos, 2013). 

 O que se pretendeu e pressupõem-se com este estudo é verificar a efetividade da 

ocupação como ferramenta dos grupos demandados para avanço das suas reivindicações deste 

processo educativo que conforme afirmamos, desenvolveu-se numa cidade com injustiça 

ambiental, e através desta análise identificar a importância dos processos de ocupação 

enquanto aprendizagem e experiência para quem deles participou, passado um ano do 

acontecimento. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa se baseou em Minayo et al (2012), no sentido, de nos 

orientar as pesquisas abertas, das quais os relatos e gravações foram realizadas a partir de 

itens/temas junto aos envolvidos, e depois, na sistematização e organização dos dados para 

responder nossa hipótese e questões. Sendo assim, entrevistamos em 2016, 3 estudantes 
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 A autogestão em sua relação com a questão ambiental e a educação ambiental foi tratada por dois 

pesquisadores do PPGEA. Lemes em 2007 com a dissertação: “Da Ecologia Social a Educação Ambiental: As 
Contribuições do Pensamento Libertário de Murray Bookchin” e mais recentemente, Moraes em 2016, com a 
dissertação: “Reflexões por uma educação ambiental desde baixo: o cotidiano das comunidades utópicas. 
Moares”. 
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secundaristas, a direção do CPERS (Núcleo Rio Grande) e uma moradora da COHAB, e 

produzimos um jornalECO. No ano de 2017, maio-junho, retornamos o contato e 

entrevistamos 3 estudantes do ensino médio, duas acadêmicas e também, a moradora da 

COHAB, através da rede social via internet.  

Durante o maio de 2016, período onde as ocupações ocorreram, foram realizadas 

atividades que se inseriram no âmbito do projeto de extensão do observatório dos conflitos, 

do qual foi produzido uma edição do JornalECO, publicação do observatório. Importante 

ressaltar que os relatos foram coletados com o objetivo de produzir o JornalECO. Sendo 

assim, nos apoiamos na pesquisa/entrevista que constituiu o material para a produção do 

conteúdo transcrito no jornal como resultante de uma entrevista aberta. Naquele momento, 

nosso questionamento era como se deu o processo de ocupação (ou de greve no caso da 

entrevista ao CPERS).  

No retorno às escolas (2017), a pesquisa atingiu 3 escolas, entrevistando uma/um 

estudante por escola, sendo o/a primeira/o estudante a atender os requisitos de: 1) Ter 

participado ativamente de toda ocupação e 2) Ainda estudar na escola e compreender a 

situação das pautas do ano passado. As perguntas foram: 1)―desde a ocupação, o que 

aconteceu com as pautas? e com o movimento?‖, 2) Como os outros colegas, que não 

ocuparam, se portaram depois da ocupação? 3)‖Da ocupação, o que vocês e os colegas 

levaram para a vida?‖.  

Na ocupação das pró-reitorias, foi realizada observação participante (Minayo et al, 

2012), pois pernoitamos durante alguns dias da ocupação e participamos das atividades 

promovidas em 2016. O que foi publicado no JornalECO e serve de base para essa pesquisa 

foi extraído da página no facebook da Frente de Lutas Contra a Precarização da Universidade 

– FURG, veículo pelo qual se fez a comunicação desta ocupação. Agora, em 2017, na FURG 

foram escolhidas duas estudantes conforme os critérios seguintes: 1) Ter participado da 

ocupação, 2) Ser demandante de assistência estudantil, 3) Morar na casa de estudante, 4) Estar 

envolvida com o movimento estudantil, 5) Não estar vinculada a nenhum coletivo político, ou 

seja, ser independente, porém ter aceitabilidade e trânsito entre os mesmos
136

. 

Quanto ao grupo que demandava a moradia, não foi possível gravar entrevista com 
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 Consideramos importante e incentivamos a participação de estudantes em coletivos, somente escolhemos 

entrevistar militantes independentes para conseguir extrair a opinião pessoal das entrevistadas, sem correr o risco 

de mostrarmos uma opinião coletiva previamente construída em algum grupo.  
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quem tínhamos contato, somente algumas informações foram coletadas através de conversa 

virtual. 

 

3. O QUE DIZEM AS/OS OCUPANTES, ONTEM E HOJE: 

 

3.1 OCUPAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO RIO GRANDE E FACHADA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL - Demanda de moradoras/es à prefeitura municipal: 

 

 No dia 03 de Maio de 2016, a Câmara municipal do município do Rio Grande foi 

ocupada por moradores de uma área situada ao lado do bairro cohab IV, onde 65 famílias 

residiam a mais de dois anos. A propriedade deste terreno é da prefeitura municipal, a qual 

pediu a reintegração de posse do mesmo. 

 Ao serem notificadas/os do deferimento por parte da justiça (neste caso, injustiça) da 

ação proposta pelo município, os moradores se organizaram e procuraram a secretaria de 

habitação para diálogo. Visto a intransigência do município em se sensibilizar à causa, um 

grupo, composto principalmente por mulheres, adentrou a câmara durante uma sessão e de lá 

não saiu, declarando o prédio como ocupado e reivindicando o atendimento de sua pauta: a 

retirada por parte do município da ação de reintegração de posse e a regularização das suas 

moradias. O prefeito então realizou uma conversa com elas/es, porém, manteve a posição 

inicial. 

 Após dias de ocupação, o grupo foi convencido por vereadores de que a pressão a se 

fazer deveria ser no executivo municipal de forma direta, ocupando-se a prefeitura. Então a 

ocupação saiu da câmara e se dirigiu ao prédio do executivo municipal, porém o mesmo já 

estava devidamente protegido da ação, levando as pessoas a acamparem em frente a porta do 

prédio da prefeitura por mais dois dias, mas desta vez o executivo municipal pediu a 

reintegração de posse da fachada do prédio. 

 No dia dia 06 de maio aconteceu uma audiência entre as partes (prefeitura e 

moradores) para negociação, que não resultou em nenhuma mudança na postura da 

procuradoria do município. A justiça decidiu manter a reintegração de posse, que foi 

executada no dia 10 de maio. As moradoras entrevistadas relataram a forma bruta com que foi 

feita a retirada das casas: ―...sendo que na terça-feira, teve algumas casa que não foi ainda 

desocupada eles passaram a patrola por cima, teve polícia, patrola, ambulância…‖. 
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Este modelo de reivindicação também já havia sido presenciada, em 2013 e 2014, 

onde a prefeitura municipal e a câmara de vereadores haviam sido ocupadas respectivamente, 

em maioria por estudantes onde a pauta era a redução de preço da tarifa do transporte público. 

Procurada agora, a moradora que se intitulava líder do movimento informou que 

aquela área segue sendo um terreno baldio, e que não receberam nada da prefeitura, e nem 

tem perspectiva de receber. Que algumas/uns moradores foram morar com parentes e 

outras/os estão pagando aluguel. 

 

3.2 OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS - Demanda da educação (professores e estudantes) ao 

governo do estado: 

  

 No dia treze de maio, os professores da rede pública estadual entram em greve, pois 

além de retrocessos nos seus direitos, como o fim da licença prêmio, redução na cobertura do 

IPE (Instituto de Previdência do Estado) e alterações no plano de carreira no magistério, o 

governo ainda parcela os seus salários. 

 Com os salários atrasados a condição de vida desta categoria é precarizada e o 

governo ainda prevê no orçamento do próximo ano zero de reajuste salarial. Numa condição 

dessas o que sobra as/aos professores é a luta, através da greve, que desta vez se incorpora em 

outra mobilização, conjunta a do movimento estudantil secundarista.  

 Na onda de ocupações escolares, iniciada no estado pela capital, dez escolas foram 

ocupadas pelas/os suas/seus estudantes na cidade do Rio Grande. As primeiras foram as 

maiores e de localização central, o Instituto de Educação Juvenal Muller e a Escola de Ensino 

Médio Bibiano de Almeida. Na sequência foram ocupadas as outras oito escolas estaduais de 

ensino médio da cidade: Escola Lorea Pinto, no bairro cohab IV, Escola Mascarenhas de 

Moraes, no bairro Cidade Nova, Escola Getúlio Vargas no bairro Municipal, Escola Lília 

Neves, na vila da Quinta, Escola Silva Gama, no Cassino, Escola Lemos Junior, no Centro e a 

Escola Roberto Bastos Tellechea, no Parque Marinha. 

 Em algumas delas, aconteceu uma resistência grande por parte de grupos de 

estudantes, de membros da equipe da escola e da comunidade, chegando a se organizar um 

contra-movimento pautando a desocupação da escola.  

 O central das reivindicações das ocupações era a educação pública de qualidade, sendo 

as pautas ligadas diretamente às dos professores, com ênfase no fim do parcelamento dos 
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salários dos mesmos e no reajuste salarial. Melhorias na merenda escolar e reposição de 

servidores também era pauta comum nas ocupações. Somado a isto, a pauta que se unificava 

em todas as escolas era a retirada do PL44/2016, projeto de lei que prevê a inserção da 

iniciativa privada na gestão das escolas públicas, bem como o PL190/2015, também 

conhecido como escola sem partido. 

 De maneira mais específica, cada grupo ocupante possuía também pautas de estrutura 

física em sua escola, cada uma apresentava algum problema estrutural dos quais as/os 

estudantes se queixavam. 

 No estado do Rio Grande do Sul mais de 150 escolas foram ocupadas. Inicialmente o 

governo do estado sinalizou com a judicialização da situação, porém após a ocupação também 

da assembleia legislativa do estado, já no início de junho, o estado abriu negociação com o 

movimento secundarista. 

 A desocupação ocorreu após o atendimento da retirada da urgência do PL 44, que até 

agora não foi a votação na assembleia legislativa e da promessa por parte do executivo do 

depósito de 40 milhões para melhorias estruturais nas escolas. 

 Dos três relatos coletados neste retorno, todos relatam que a ocupação foi eficaz no 

atendimento das pautas materiais: 

―a nossa pauta que a gente, dos funcionários que tavam, que a gente 

precisava, eles tão voltando. Tão atendendo a parte estrutural da escola.‖ - 

relato escola‖ - relato escola 1. 

  

―Mudo bastante coisa, nossa pauta, não todas as coisas que a gente pediu 

foram ouvidas, mas o básico assim que a gente tava pedindo eles atenderam 

tipo, reformar os banheiros que tava precário,  a situação da merenda 

também que tava faltando dinheiro, foi atendido, questão de cardápio, essas 

coisas também foi atendido, nos faltava um professor, que a gente ficou 

desde o início do ano letivo até a metade mais ou menos sem professor, aí 

feito essas reivindicações, isso foi atendido, vieram professores pra 

gente...também fez reforma ali pra, como que se diz, pra pessoas portadoras 

de deficiências, porque até então não tinha uma rampinha ali de acesso, o 

colégio não tinha‖ - relato escola 2. 

  

―a escola tá sendo pintada e os alunos estão cuidando, a gente foi ali e pintou 

a quadra de vôlei, a quadra de futsal foi pintada antes‖ - relato escola 3. 

 

 

 Além da eficácia em relação a essas pautas, fica evidenciado que consideram, passado 

um ano da ocupação, a importância do processo de ocupação na socialização e na politização 

das/os ocupantes, aspecto central verificado por Severo e Segundo(2017) nas falas de 

ocupantes à época da mobilização.. 
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 Outro ponto é a importância dada ao grêmio estudantil nas falas, na escola 3 o 

estudante se refere como este grêmio resultante da ocupação sendo o mais ativo que a escola 

já teve, no caso da escola 2 o grêmio estava desativado e passou a se reorganizar a partir da 

ocupação: 

 

―a gente entrou mais nessa questão de política, agora eu acompanho as greve 

e quando eu fico sabendo participo, e é bom porque os aluno mesmo não 

participando da ocupação, agora eles têm consciência do que é essa 

mobilização‖ - relato da escola 1.  

  

―da ocupação, surgiu o grêmio estudantil da ocupação, o grêmio, eu não 

lembro muito bem, por que eu não era do colégio, mas acho que em 2014 

tinha terminado o grêmio estudantil do colégio, e aí ficou assim, ninguém 

mais queria fazer isso, até o momento da ocupação‖ - relato da escola 2. 

  

―o grêmio estudantil, inclusive sou secretário de esportes, ele é bem ativo da 

escola, talvez seja um dos gremios mais ativos que a escola já teve, nós 

conversamos, hoje mesmo a escola tá em horário reduzido, e segundas e 

quartas o horário é reduzido, pra que a gente possa fazer alguma 

manifestação, ou alguma, algum movimento com os alunos, pra mostrar que 

essa preocupação em si acabou mas que o movimento ainda não parou.‖ - 

relato da escola 3. 
 

 A visão da comunidade escolar, principalmente dos outros estudantes e seus pais 

também mostram em ambos os casos que o primeiro momento de rejeição, que se apresentou 

inclusive com movimentos de desocupação, foi substituído no decorrer dos dias após a 

ocupação por um apoio maior e um entendimento da importância da luta, na medida que as 

conquistas se materializaram. No relato da escola 1 fica evidente a importância das atividades 

da disciplina de sociologia na construção deste entendimento de apoio à mobilização dentro 

da escola:  

―Eu até me surpreendi, como era só nós dentro da escola eu achei que era só 

nós, mas dai quando a gente voltou tinha bastante gente que nos apoiava, e 

que só não podia, não tinha mesmo como vim, e a gente teve até vários 

debate, em sociologia, falando da ocupação, e me jogaram pra debater, e 

tinha um monte de gente apoiando, eu tirei um monte de dúvida porque era 

muito mal olhado, mas teve bastante gente apoiando‖ - relato da escola 1. 

  

―teve gente que ficou contra entende, de agente não fazer por conta da perda 

de aula, por não querer estudar até janeiro, só que eles não tavam tendo a 

visão que a gente tinha, tipo de consertar o colégio, de conseguir professor 

que tava faltando, eles só não queriam estudar até janeiro, só que a gente 

tinha essa visão de tentar concertar isso entende, que não tava agradando a 

gente, aí tipo, não tinha professor, o colégio tava num estado precário, e 

merenda também pros aluno não tinha, que, muitas vez também tem gente 

que tá, não tem uma condição financeira boa, e ai poh, procura a escola pra 

se alimentar, e aí não tinha isso também, e a gente viu, teve essa visão assim 

e decidiu ocupar pra mudar isso, só que por conta desses aí que não tiveram, 
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que não viram essa nossa visão, eles começaram a ficar contra, vieram de 

multidão no colégio pra querer ter aula, muito, muito conflito, com 

professores também, teve professor que não queria ocupação, e aí a gente 

acabou brigando também com os professores e aí ficou um clima meio tenso, 

e no final quando a gente conseguiu o que a gente queria, consertar o colégio 

um pouco pelo menos, aí eles quase até nos agradeceram, eles viram que 

mudaram, que o colégio tava fazendo reforma e tava tendo professor 

também‖ - relato da escola 2. 

  

―primeiro ano quanto com os que já tavam e acabou não participando da 

ocupação, que levou aquilo ali como atitude rebelde dos alunos, que eles 

queriam destruir a escola e tal e começaram a ajudar muito depois, 

começaram a ajudar bem depois que viram que não era nada desorganizado, 

que não era nada pra acabar com a paz na escola, então isso ajudou bastante, 

lá no início‖ - relato da escola 3. 
 

 Respondendo de maneira direta ao questionamento sobre o que levaram para a vida, 

a/os estudantes enfatizam uma mudança, principalmente quanto a relações sociais, 

evidenciando que a ocupação foi um momento de aprender a lidar com o outro, o diferente. 

Esse espírito de coletividade e superação de diferenças entre colegas destaca-se como legado 

da ocupação. No relato da escola 3 ainda aparece uma referência a na relação entre 

professores e estudantes. 

 

―A ocupação juntou muita gente, muita pessoa diferente que não era ligada, 

a gente ficou mais unido assim, os anos, as séries, a gente se uniu mais, a 

gente conversa entre si, os professores também‖ - relato da escola 1. 

 

―Bah, aprendi muita coisa, um monte de coisa, não era um período de aula, 

mas tipo assim uma coisa que vai me ajudar, que eu vo leva da ocupação é, 

lidar com o próximo, é que era muitas pessoas diferentes, diferentes 

talentos, diferentes sonhos, e a gente aprendeu a lidar com o diferente 

entende, porque muitas vezes a gente no colégio assim ah eu não gosto da 

cara do outro, tipo nem conhece entendi, e aí aqui a gente aprendeu a não 

ter essa visão entende, a deixar essa visão de lado e aprender a conhecer a 

pessoa‖ - relato da escola 2. 

 

―as pessoas conseguem conversar de uma maneira diferente, ter uma visão 

da escola de uma maneira diferente, tanto dos professores com relação aos 

alunos, e os alunos com relação aos professores‖ - relato da escola 3. 

 

3.3 OCUPAÇÃO DO PRÉDIO DAS PRÓ-REITORIAS DA FURG - Demanda das/os 

estudantes à Reitoria da FURG: 

  

 Dentro da Universidade vive-se uma disputa entre modelos de ensino superior. Nos 

últimos anos, políticas públicas tem se desenvolvido no sentido de dar conta a demanda dos 

movimentos sociais em mudar o público e o caráter da universidade pública. Este espaço que 
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é historicamente reservado a elite passa por uma tentativa de popularização, através da 

democratização do acesso, permitidos pelo ENEM/SISU, REUNI e PNAES. Porém somente o 

acesso não basta, algumas pautas quanto a permanência de estudantes na universidade são 

pleiteadas pelo movimento estudantil. 

 Ao todo foram 21 pautas reivindicadas, entre elas o aumento no número de bolsas 

permanência, moradia familiar, creche, entre outras. A gestão da universidade não negociou 

as pautas, e no único momento de diálogo proposto, não houve avanços. Colocou-se a 

discussão das pautas para um fórum de assuntos estudantis, realizado após já quase duas 

semanas de ocupação, o qual foi amplamente favorável às pautas da ocupação, destrinchando-

as e ainda ampliou o leque de reivindicação, sendo aprovado o encaminhamento de 86 pautas. 

Porém a gestão da universidade não se comprometeu com elas. 

 Passados 18 dias de ocupação, e tendo em vista que as assembleias decidiram por não 

radicalizar, ou seja, não trancar as portas do prédio, o desgaste já era muito grande e a reitoria 

continuava se negando a negociar. Então deliberou-se pela desocupação sem nenhum ganho 

material. 

 A frustração nas pautas foram evidentes nos relatos, porém o aprendizado com o 

processo de luta proporcionou a consolidação do movimento, no caso, a primeira estudante 

entrevistada comenta dos desdobramentos dentro do seu curso e a segunda sobre o 

engajamento em momentos posteriores à ocupação: 

―aprendi muito, aprendi bastante assim, com o movimento do ano passado, 

―comecei a puxar esse lado do movimento também, enraizar ele pro lado da 

engenharia, e tamo seguindo, conseguiu avançar bastante ano passado, hoje 

em dia, tem um coletivo, um movimento de luta dentro das engenharias, algo 

que assim eu fico, nossa, eu fico muito feliz, que tenha algo dentro da 

engenharia também de luta‖ - relato da primeira estudante. 

 

―depois disso, o movimento se reuniu algumas vezes, tiveram alguns 

protestos na cidade que o movimento participou‖ - relato da segunda 

estudante. 

 

 Além disso, seguindo a tendência das/os ocupantes secundaristas o reconhecimento 

enquanto grupo e aprender a conviver com as outras pessoas tem lugar central nas 

experiências dessas militantes: 

 
―A importância de um engajamento político, também pude compreender 

melhor como ele funciona, ouvir, conversar com as outras pessoas que tão na 

mesma situação que a gente é muito importante, se reconhecer melhor, foi 

uma experiência muito positiva para mim‖ - relato da segunda estudante. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De forma geral o que foi relatado pelos estudantes à época da ocupação, tanto para o 

JornalECO quanto para Severo e Segundo(2012), de que as ocupações foram um espaço 

riquíssimo para a formação de quem delas participou, social e politicamente, continua depois 

de passado um ano sendo o principal legado para elas/es. Mas, mais do que isso, diríamos que 

se explicou uma nova forma de luta via ocupações de prédios públicos e escola de um lado, e 

de outro, estas ocupações seriam indicadores (Acselrad, 2009) da existência de desigualdade e 

de injustiça ambiental e social na cidade do Rio Grande.    

 As falas dos entrevistados mostraram a positividade desta experiência no cotidiano, e 

poderíamos dizer uma experiência cidadã, diante de injustiças e do não cumprimento dos 

deveres do Estado foram estes que se mobilizaram na cobrança (demandas, conforme o 

Observatório) dos responsáveis, o demandados, a solução dos problemas que estes lhes 

estavam causando. Isso, nos chamou a atenção, por ser fator comum tanto nas escolas como 

na universidade.  

No entanto, outros aspectos podemos destacar, como por exemplo, em decorrência 

destes processo pedagógico e educativo vivido pelos participantes, foi a criação de um grêmio 

estudantil, da consolidação do grêmio estudantil e o início da constituição de um terceiro. Na 

Universidade se constituiu e consolidou um coletivo de engenharia popular. 

A relação com a educação ambiental, diríamos em primeiro que estes processos 

educativos deveriam ser inseridos numa perspectiva de caráter crítico e emancipador, 

portanto, de uma relação educativa crítica e transformadora no qual o ambiente (a terra e o 

território da cidade) esteve no centro da disputa de um dos conflitos (a luta pela moradia); e 

de outro, a educação tradicional, bancária (Freire, 2011) e conteudista foi problematizada 

pelos estudantes da FURG e das Escolas Estaduais. Isto porque, pelos próprios relatos e 

desdobramentos (ex. engenharia) os fizeram pensar e agir para além de uma educação 

hegemônica, que empresas e governos defendem. Os conflitos foram momentos educativos 

(Machado & Moraes, 2016); e de que o diálogo está intimamente relacionado com o conflito 

(Machado e Machado, 2017). As experiências que estudamos mostraram que a auto 

organização, as diferentes formas sociabilização dos envolvidos e a discussão (diálogo) na 

gestão de uma ocupação tornou-se fonte de aprendizagem para todos os participantes, 

carregando em si próprias as experiências práticas de novas relações educativas críticas, tão 
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necessárias à utopia de uma sociedade/cidade com justiça ambiental e social.  
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS ENQUANTO POSSIBILIDADE PARA 

QUE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PERPASSE A FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO DE CASO A 

PARTIR DA TURMA DE PEDAGOGIA DO CONVÊNIO UERGS – 

FETRAF-SUL/CUT 

  

Ionara Cristina Albani
137

 

Cláudia da Silva Cousin
138

 

 

RESUMO: Este artigo é a síntese de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em EA – PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Traz como 

temática, a importância da participação dos Movimentos Sociais – MS nos processos 

formativos das Instituições de Ensino Superior – IES, tendo como fenômeno a ser estudado 

turma de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, do convênio 

com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar– FETRAF-SUL/CUT. Busca 

responder: De que forma os MS podem contribuir nos processos formativos das IES, 

potencializando que a Educação Ambiental – EA seja trabalhada a partir da perspectiva 

Crítica e Transformadora? A pesquisa é de cunho qualitativo e constitui-se num Estudo de 

Caso. O método está embasado no Materialismo Histórico e Dialético. As ferramentas 

utilizadas para a produção das informações serão pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas. A metodologia de análise das informações será a Análise Textual 

Discursiva – ATD. Espera-se, como resultado, que esta pesquisa contribua com os atores 

sociais envolvidos no processo, além de potencializar a integração da práxis da EA nos 

espaços de Educação Formal e possibilitar o diálogo e a ação conjunta entre IES e MS. 

PALAVRAS-CHAVE: EA. Formação de Educadores. Movimentos Sociais. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Este artigo apresenta uma pesquisa em desenvolvimento, no Programa de Pós-

Graduação em EA – PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que está 

sendo realizada com a turma de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – 

UERGS, do convênio com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região 
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Sul – FETRAF-SUL/CUT.
139

 

Na pesquisa, busca-se compreender o seguinte problema: de que forma os 

Movimentos Sociais – MS podem contribuir nos processos formativos das Instituições de 

Ensino Superior – IES, potencializando para que a Educação Ambiental – EA seja trabalhada 

a partir da perspectiva Crítica e Transformadora?  

A partir da construção do problema da pesquisa, foram traçados os seguintes objetivos: 

compreender como e com que objetivo se estabelece o convênio entre a FETRAF-SUL/CUT e a 

UERGS; analisar a influência e as intencionalidades da FETRAF-SUL/CUT sobre o planejamento de 

currículo, conteúdos programáticos e práticas formativas que constituíram o curso de licenciatura 

em Pedagogia, ofertado pelo convênio entre a UERGS e a FETRAF-SUL/CUT; investigar a prática 

pedagógica dos educadores da UERGS, no sentido de compreender a intencionalidade e a forma 

como trabalhavam com a turma conveniada; compreender se e de que forma os MS se constituem 

como um dos potenciais  para que a EA se estabeleça como elemento na formação de educadores, 

dentro das IES; propor, a partir das informações da pesquisa, alternativas que contribuam para a 

participação/intervenção dos MS  nas IES. 

Para a construção do problema que compõe esta pesquisa foi determinante a trajetória 

de formação da pesquisadora, tanto como aluna no curso de Pedagogia da UERGS, em uma 

oferta resultante do convênio com a FETRAF-SUL/CUT, quanto como militante
140

. Na 

atuação como militante, destaca-se a experiência como educadora do Projeto CSJR e do 

Projeto Mulher e o período em que atuou como dirigente sindical da FETRAF-SUL/CUT, o 

que foi importante também para o início da construção da sua trajetória de pós-graduação, da 

qual fez parte a realização da pesquisa de mestrado.
141

 

A justificativa do projeto de tese conduz à hipótese de que a participação dos MS, 

nas IES, contribui na formação de educadores, sendo um dos potenciais para que a EA Crítica 

e Transformadora (LOUREIRO, 2012) permeie este processo. 
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O método utilizado para fundamentar esta pesquisa está alicerçado no Materialismo 

Histórico e Dialético (MÉSZÁROS, 2008), pois se compreende que os fenômenos materiais 

são estudados, levando em consideração um mundo em constante movimento, ocorrendo a 

transformação destes fenômenos, por meio da intervenção humana. A EA é trabalhada a partir 

da perspectiva Crítica e Transformadora e, a discussão tramada sobre a formação de 

educadores dialoga com a Educação Popular (FREIRE, 2011), ressaltando a importância da 

participação dos MS nos processos formativos. Todos os elementos trazidos na 

fundamentação teórica vêm ao encontro da concepção de sociedade da pesquisadora em 

formação, apontando para a problematização e para a transformação dos fenômenos.  

Por ser uma pesquisa de cunho qualitativo (TRIVIÑOS, 1987), optou-se por realizar a 

produção de informações, por meio da pesquisa documental e de entrevistas semiestruturadas. 

As informações produzidas serão analisadas, a partir da Análise Textual Discursiva – ATD 

(MORAES; GALIAZZI, 2007), pois é uma metodologia de cunho qualitativo, que tem como 

pretensão, aprofundar os fenômenos investigados a partir de uma análise criteriosa e rigorosa, 

fundamentando-se na compreensão e reconstrução de fenômenos já existentes.  

Este artigo traz, primeiramente, o contexto da pesquisa, apresentando a FETRAF-

SUL/CUT, a UERGS e a turma conveniada UERGS – FETRAF-SUL/CUT.  

Na sequência, apresenta os principais elementos de teorização, iniciando com a 

discussão sobre a perspectiva de EA em que esta pesquisa está alicerçada. Posteriormente, faz 

um diálogo a partir da Formação de Educadores Ambientais, interagindo com a FETRAF-

SUL/CUT e a concepção da pesquisadora, no sentido de discutir alguns conceitos, 

problematizar o modelo de sociedade capitalista e construir possíveis alternativas para 

contrapor ao sistema atual. Por fim, ainda neste capítulo, traz um breve histórico da luta dos 

MS, ressaltando a partir de qual perspectiva de MS este trabalho está embasado. 

Posteriormente, descreve a metodologia da pesquisa, que explica quais caminhos serão 

utilizados no decorrer do estudo, desde a produção de informações até a análise das mesmas e 

a sistematização dos resultados. E, por último, apresenta os resultados esperados. 

 

 

1. CONTEXTO DA PESQUISA 

  

1.1 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR 
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DA REGIÃO SUL – 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 Familiares da região Sul do 

Brasil. Foi criada no I Congresso Sindical da Agricultura Familiar da Região Sul, realizado 

em Chapecó–SC, de 28 a 30 de março de 2001, no qual estiveram presentes 1.212 delegados, 

representando as comunidades de agricultores familiares de diversos municípios dos três 

estados do Sul do Brasil. A Federação foi fundada 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. 

 

 

1.2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UERGS  

 

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS foi criada em 2001, pela Lei 

nº 11.646/01 e está organizada sob a forma de fundação de direito privado, multicampi, com 

sede e foro na Capital do Estado. Foi instituída e é mantida pelo poder público estadual e 

vinculada à Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico – SCIT 

(UERGS, 2004). A missão da UERGS é: ―Promover o desenvolvimento regional sustentável 

por meio da formação de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de 

conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e 

cultural das diferentes regiões do Estado‖.
142

 

Conforme a Lei nº 11.646/01, a qual autoriza a criação da UERGS (2001, p. 01), a 

Instituição tem como objetivo: ―ministrar o ensino de graduação, de pós-graduação e de 

formação tecnológica; oferecer cursos presenciais e não presenciais; promover cursos de 

extensão universitária; fornecer assessoria científica e tecnológica e desenvolver a pesquisa, 

as ciências, as letras e as artes, enfatizando os aspectos ligados à formação humanística e à 

inovação, à transferência e à oferta de tecnologia, visando ao desenvolvimento regional 

sustentável, o aproveitamento de vocações e de estruturas culturais e produtivas locais‖.  

A UERGS apresenta-se, atualmente, em um cenário de debilidade, diminuindo a oferta 
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de cursos, de docentes e, consequentemente, de vagas para o ingresso de discentes. 

 

 

1.3 TURMA CONVENIADA UERGS – FETRAF-SUL/CUT 
  

O convênio firmado entre UERGS e FETRAF-SUL/CUT teve por objetivo o 

desenvolvimento de uma turma no Curso de Graduação em Pedagogia em Anos Iniciais e 

Educação de Jovens e Adultos, no Núcleo de Cruz Alta, e uma turma de Desenvolvimento no 

Curso de Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial, no Núcleo de Sananduva. Ambas 

as turmas iniciaram em 2002. Para a turma de Pedagogia, foram disponibilizadas 50 vagas, 

com 2.880 horas-aulas e duração de 04 anos (UERGS, 2002).  

Conforme o convênio,  incumbia aos partícipes: elaborar o desdobramento da proposta 

pedagógica do curso, bem como atuar na supervisão, orientação da formulação das 

disciplinas, acompanhar o processo de avaliação e partilhar a gestão do curso.  

À UERGS, competia: disponibilizar a infraestrutura da unidade local; disponibilizar o 

corpo docente e administrativo; e acompanhar o processo de seleção dos alunos indicados 

pela convenente.  

A FETRAF-SUL/CUT ficou responsável pela seleção dos alunos aptos ao ingresso no 

curso  de nível superior; indicar um representante para, em conjunto com o Coordenador do 

Núcleo e do Coordenador Acadêmico da correspondente área, supervisionar e gerenciar os 

trabalhos, bem como avaliar o andamento, desempenho e alcance das metas conjuntas 

traçadas e; desenvolver um Projeto de Pesquisa sobre "Movimentos Sociais e Educação" 

(UERGS, 2002). 

Este convênio foi realizado logo depois da criação da UERGS, em um contexto histórico 

e político que favorecia os MS, no qual o Estado estava sendo governado por Olívio Dutra 

(PT). Entretanto, logo em seguida, ocorreram mudanças no cenário político e o convênio não 

foi mais renovado. 

 

 

2. ELEMENTOS DE TEORIZAÇÃO 
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2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Para iniciar essa discussão, é importante salientar por que e como a EA vem sendo 

pautada. O descaso com a questão ambiental, caracterizada pelo querer abusivo do 

crescimento econômico, está tentando neutralizar questões essenciais para a sustentabilidade, 

fazendo que grupos preocupados com o meio ambiente iniciem uma discussão comprometida 

a respeito do tema. 

Porém, faz-se necessário ressaltar que não se pode cair na ingenuidade de pensar que 

somente grupos comprometidos discutem EA. Pelo contrário, o tema está sendo propagado 

por diversos grupos e setores da sociedade que possuem um interesse, na maioria das vezes, 

financeiro e que, exaltam o tema de uma maneira brilhante e convincente, em seus discursos. 

Falar em EA virou modismo, ou seja, o tema é ―politicamente correto‖, ou ainda, atraente, 

quando pode ser usado como instrumento de controle e de ascensão econômica. 

As grandes empresas, por meio da mídia, divulgam incessantemente, que a EA está 

presente nos seus projetos, sendo que, na verdade, o que desenvolvem são ações pontuais 

relacionadas ao meio ambiente, com visões lineares e reducionistas sobre a questão ambiental. 

Isso tudo, geralmente numa perspectiva conservacionista e naturalista, objetivando somente o 

benefício próprio e desconsiderando a totalidade. 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 

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). 

Dessa forma, entende-se que não são ações isoladas ou atos individuais que farão com 

que a EA seja trabalhada numa perspectiva Crítica e Transformadora, promovendo a 

emancipação social. Mas sim, se faz necessária uma mudança no sistema que, além da EA, 

usa muitas outras ferramentas que ganham corpo nas discussões a favor da manutenção do seu 

status quo. Sobre isso, Loureiro enfatiza: 

Não cabe mais em EA descontextualizar os temas e se acreditar ingenuamente que é 

possível reverter esse quadro apenas com a diminuição per capita do consumo ou 

com mudanças de hábitos familiares e comunitários, colocando a responsabilidade 

no indivíduo e eximindo de responsabilidade a estrutura social e o modo de 

produção (LOUREIRO, 2012, p. 61). 

As ferramentas e estratégias utilizadas, historicamente na sociedade, priorizaram o 
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econômico em detrimento ao ambiental, social, cultural. As práticas econômicas da sociedade 

globalizada como, por exemplo, os usos abusivos dos recursos naturais não renováveis têm 

ameaçado bruscamente o meio ambiente. 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, grifo do autor). 

Desta forma, é imprescindível que a EA seja concebida como práxis (LOUREIRO, 

2012), permeando todos os espaços formais e não formais da sociedade, tendo claro que é 

essencial que a sociedade civil organizada, os MS, as instituições de ensino trabalhem este 

tema com responsabilidade e compromisso, levando em consideração que a educação é 

essencial na formação do cidadão. Nesta perspectiva, propor um projeto contra-hegemônico é 

papel fundamental dos MS que estão comprometidos com a maioria da população. E, a EA 

deve ser um dos potenciais para este ―enfrentamento‖. Dessa forma, é necessário que se pense 

a EA como práxis, levando em conta diversas dimensões que apontem para uma mudança 

social. 

Assim, considerando o modelo de educação atual e remetendo a discussão da EA para 

o campo da Educação Formal, compartilha-se a ideia proposta pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCNEA , quando destaca a importância da necessidade de pensar a EA numa 

perspectiva transversal, perpassando o currículo. E para propor um currículo em que a EA 

seja trabalhada como tema transversal, entende-se de extrema importância discutir a 

Formação de Educadores Ambientais e a participação dos MS – temas que serão discutidos a 

seguir. 

 

 

2.2 FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 

 

A formação de educadores, em específico, ambientais é uma temática que vem sendo 

muito debatida nos últimos anos. Isso se deve à tomada de consciência sobre a importância do 

papel do educador como desencadeador de processos educativos críticos, promotores de 

transformação social e, também, a importância da educação enquanto ato político. Porém, a 

estrutura atual do Estado é organizada de uma forma que anula a atuação dos educadores, 
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usando-os apenas como instrumentos de trabalho. Vindo ao encontro dessa discussão, 

Mészáros salienta que: 

É por isso, que hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o 

rasgar da camisa de força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo 

planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle exercido pelo 

capital, com todos os meios disponíveis, bem como com todos os meios ainda a ser 

inventados, e que tenham o mesmo espírito (MÉSZÁROS, 2008, p. 35). 

Apesar da contradição entre o que se entende por educador e o que, de fato, é possível, 

a prática dos educadores incide diretamente na formação dos educandos e, em consequência, 

em intervenções na sociedade. Para isso, 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, grifo do autor). 

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. Neste sentido, 

Guimarães (2004) atenta para a necessidade e importância do papel das instituições que 

formam os educadores, enfatizando que a formação vai para além do conhecimento da 

disciplina e da mediação do processo ensino-aprendizagem: 

[...] 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 

desenvolvimento adequado da sua atividade profissional (GUIMARÃES, 2004, p. 

18). 

Porém, novamente depara-se com a contradição entre a necessidade e a possibilidade 

de participar de formação, sendo que a jornada real de trabalho da maioria dos educadores não 

é correspondente à jornada formal. Nesse sentido, o tempo/trabalho é um dos fatores que pode 

dificultar ou até inviabilizar o processo formativo. Além disso, é muito importante a 

valorização dos educadores, com condições financeiras dignas e possibilidades concretas de 

formação permanente e continuada. 

Mas, é a partir desta realidade que se busca o ―inédito-viável‖ de Freire (1996, p. 53), 

problematizando que: ―O meu ―destino‖ não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de 
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cuja responsabilidade não posso me eximir‖. Assim, os educadores precisam ter consciência 

da totalidade e serem críticos, para possibilitar que sua prática educativa aponte para um 

processo de enfrentamento ao sistema imposto. É importante enfatizar, também, que os 

conteúdos tanto das formações, quanto os trabalhados com os educandos precisam ser 

repensados, conforme problematiza Freire: 

Não há, nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo [...] A questão que se 

coloca não é a de se há ou não educação sem conteúdo, a que se apropria a outra, a 

conteudística, porque, repitamos, jamais existiu qualquer prática educativa sem 

conteúdo. O problema fundamental, de natureza política e tocado por tintas 

ideológicas, é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem e de que estará o 

seu ensino, contra quem, a favor de quem, contra quê (FREIRE, 2011, p. 151-152). 

O educador precisa ter clareza de que não existe neutralidade na educação. Por isso, 

para além da formação, é fundamental problematizar a orientação política e ideológica dos 

educadores perante o sistema que os induz ao silêncio, culpabilizando-os. Freire (2013, p. 92) 

salienta que: ―Como educadores e educadoras somos políticos, fazemos política ao fazer 

educação. E, se sonhamos com a democracia que lutemos, dia e noite, por uma escola em que 

falemos aos e com os educandos para que, ouvindo-os possamos ser ouvidos por eles 

também‖. Não se pode negar que toda ação pedagógica é uma ação política e, sendo assim, a 

neutralidade não existe. Portanto, os educadores, dentro das possibilidades concretas, podem 

optar entre agir para transformar a sociedade ou para manter o sistema. 

Fazendo um diálogo com o fenômeno desta pesquisa, entende-se que os MS são atores 

importantes no processo de formação de educadores, no sentido de intervir para que o 

processo aconteça, possibilitando a inserção da EA e apontando para a transformação social. 

 

2.3 MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

No século XIX, nas décadas de 60, 70 e 80, os MS não incorporavam, em suas pautas, 

a questão ambiental, pois acreditavam que esta estaria consumada, caso se resolvessem os 

problemas sociais. Mas, com a evidência cada vez maior da problemática ambiental, atingindo 

sempre e mais a parcela da população menos favorecida, alguns movimentos incluíram-na em 

sua pauta de lutas e outros movimentos, ainda, surgiram devido a essa evidência. 

Sendo assim, é interessante explicar a partir de que concepção, fala-se de MS, nesta 

pesquisa, entendendo que o termo é ampla e, em outros contextos, pode se referir a MS vistos 

por meio de outras perspectivas, que não dialogam com a deste trabalho. Compartilha-se da 
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concepção da FETRAF-SUL/CUT, em um dos livros do CSJR, quando ressalta que: 

Entendemos os movimentos sociais como atores que organizam ações coletivas de 

caráter sócio-político pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles 

politizam suas demandas e criam um campo político de força na sociedade civil. 

Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e sobre 

problemas em situação de conflito e de disputa. [...] Constituem-se num espaço 

específico de força política que, na pluralidade de formas organizativas, tem a 

pretensão de captar os anseios sociais e ressoá-los de forma mais ou menos 

organizada, mais ou menos universalizada no espaço público, demandando solução 

de problemas e apresentando propostas que têm potencial de se tornarem soluções 

públicas, coletivas, institucionais. Nesse sentido, é espaço de geração de novos 

direitos e de novos valores que preservam os laços de solidariedade, tendo por 

finalidade a contraposição ao sistema dominante, tendo em vista consagrar novos 

valores e novas relações sociais (FETRAF-SUL/CUT, 2007, p. 37). 

Dessa forma, entende-se que os MS constroem um processo social, político e cultural 

que evidencia uma identidade coletiva, a partir de interesses em comum, sendo que esta 

resulta do princípio da solidariedade e é construída a partir de valores culturais e políticos 

compartilhados pelo grupo. Gohn complementa, esclarecendo que: 

[...] movimento social refere-se à ação dos homens na história. Essa ação envolve 

um fazer – por meio de um conjunto de práticas sociais – e um pensar – por meio de 

um conjunto de ideias que motiva ou dá fundamentação à ação. Trata-se de uma 

práxis, portanto (GOHN, 2000, p. 12-13). 

 Segundo esta autora, os MS se fortalecem ou se enfraquecem, conforme a dinâmica do 

conflito e da luta social, buscando o novo ou repondo e conservando o velho. Os MS 

participam, direta ou indiretamente, da luta política da sociedade, contribuindo para o 

desenvolvimento e ―forçando‖ a transformação social. Porém, algumas mudanças em 

relação à atuação dos MS na sociedade contemporânea, dificultam a compreensão destes. 

Torna-se mais difícil encontrá-los e entender como atuam. Os MS se burocratizaram; viraram 

partidos; alguns desapareceram, devido ao atendimento das demandas reivindicadas; se 

empresariaram ou assumiram a prestação de serviços estatais, esmaecendo-se, assim, o 

espírito de inovação política que os caracterizava no período anterior. Gohn, alerta que: 

A presença dos movimentos sociais é uma constante na história política do país, mas 

ela é cheia de ciclos, com fluxos ascendentes e refluxos (alguns estratégicos, de 

resistência ou rearticulação em face à nova conjuntura e às novas forças 

sociopolíticas em ação) (GOHN, 2010, p. 41-42). 

 Fazendo um diálogo com as constatações acima, entende-se que todo MS tem uma 

finalidade política, que implica na tensão entre interesses antagônicos. Por isso, acredita-se 

que um dos motivos dessa tensão é que o Estado garante a condição da classe hegemônica e, 

dessa forma, os MS contra-hegemônicos se organizam para enfrentar a opressão. Nesta 

pesquisa, parte-se do princípio que, apesar da burocratização e do enfraquecimento destes 

últimos, sendo ―confundidos ou mesclados‖ com partidos políticos, ainda são atores 
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importantes e, que, mesmo de uma maneira mais tímida, mobilizam, lutam, defendem e 

conquistam espaços e políticas em prol dos oprimidos. 

Esta é a concepção de MS que está sendo referenciada nesta pesquisa. Dessa forma, 

acredita-se que a partir da práxis desses MS, é possível intervir nos espaços de educação, 

trabalhando a EA de maneira que esta possa ser um dos potenciais para a transformação da 

sociedade. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O método desta pesquisa está embasado no Materialismo Histórico e Dialético 

(MÉSZÁROS, 2008), trabalhando a EA a partir da perspectiva Crítica e Transformadora 

(LOUREIRO, 2012). Este método foi escolhido levando em consideração o entendimento de 

mundo e a trajetória de vida pesquisadora. Entende-se, que no marxismo, os fenômenos 

materiais são estudados, levando em consideração um mundo em constante movimento, 

ocorrendo a transformação destes fenômenos, por meio da intervenção humana. Sánchez 

Gamboa (2007, p. 151) endossa que: ―O marxismo e a dialética se afirmam como teoria e 

método com significativa capacidade heurística, dada sua proximidade com o interesse 

transformador‖. 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, pois pelas vivências, ideologia de sociedade e 

formação acadêmica da pesquisadora, entende-se que esta é a forma mais coerente de 

pesquisar e interpretar um fenômeno, possibilitando contribuir para sua transformação. 

Fazenda (2010, p. 63) alerta que: ―Na pesquisa qualitativa, uma questão metodológica 

importante é a que se refere ao fato de que não se pode insistir em procedimentos sistemáticos 

que possam ser previstos, em passos ou sucessões como uma escada em direção à 

generalização‖. 

Neste contexto e a partir desta compreensão, as informações da pesquisa serão 

produzidas através da leitura e análise documental, além da realização de entrevistas 

individuais semiestruturadas. Os sujeitos participantes da pesquisa serão dois dirigentes da 

FETRAF-SUL/CUT (Coordenador Geral na época do convênio e representante da Federação 

no convênio); a coordenadora da turma, representando a UERGS e dois educadores da 

UERGS que trabalharam com a turma conveniada. Triviños (1987, p. 146) alerta que ―Nossas 

práticas em pesquisa qualitativa nos têm ensinado que, em geral, o processo da entrevista 
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semiestruturada dá melhores resultados se trabalha com diferentes grupos de pessoas [...]‖. 

Essa afirmação justifica o fato de serem entrevistados diversos atores sociais (dirigentes da 

FETRAF-SUL/CUT, educadores que trabalharam com a turma conveniada e representante da 

UERGS), que participaram do fenômeno que está sendo pesquisado. 

A metodologia utilizada para analisar as informações será a Análise Textual 

Discursiva – ATD, que é uma ferramenta de análise textual que se propõe a interpretar os 

fenômenos pesquisados, de maneira criteriosa e rigorosa. Tem como pretensão, testar 

hipóteses para comprová-las ou refutá-las, baseando-se na compreensão e reconstrução de 

fenômenos já existentes (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

É importante ressaltar que esta pesquisa está ainda em fase de qualificação, entretanto, 

os resultados esperados são: que o trabalho responda o problema de pesquisa, evidenciando 

formas de participação dos MS nos processos formativos das IES, que potencializem para que 

a EA seja trabalhada a partir da perspectiva crítica e transformadora. Além disso, 

potencializar a inserção da práxis da EA nos espaços de Educação Formal e, também, 

possibilitar o diálogo e a ação conjunta entre Universidades e MS, contribuindo, assim, com 

os sujeitos e atores sociais envolvidos nesta pesquisa. 
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RESUMO: Este artigo constitui-se a partir de uma pesquisa realizada com um pescador 

artesanal da Lagoa Mirim, Vila Anselmi, Santa Vitória do Palmar, aluno da Escola Bernardo 

Arriada, onde através desse ambiente desenvolveu um trabalho envolvendo a Educação 

Ambiental. O envolvimento deste aluno durante a execução do mesmo e os múltiplos olhares 

que obteve sobre o meio em que vive o motivou a dar continuidade ao projeto. Assim a 

pesquisa objetivou-se no relato da forma como vive esse pescador, como o mesmo percebe o 

meio em que está inserido, relacionando-se com sua percepção sobre a educação ambiental. A 

metodologia teve como base a aplicação de um questionário sobre a historicidade e percepção 

ambiental desse pescador, através de uma caminhada no seu ambiente local com posterior 

relato e socialização do registrado. A escola formadora de cidadãos críticos e participativos 

não pode omitir-se de sua responsabilidade com a questão ambiental. Por isto é relevante que 

se busque através da educação ambiental resgatar ou despertar o sentimento de pertencimento 

para que conheçam um pouco mais do lugar onde vivem. Constatou-se que a EA contribuiu 

na aproximação do indivíduo com o meio, despertando maior responsabilidade, respeito com 

o seu contexto ambiental, e o tornando um multiplicador de boas ações. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ambiental. Pesca 

 

 

INTRODUÇÃO  

Este artigo constituiu-se a partir de uma pesquisa realizada com um pescador 

artesanal da Lagoa Mirim, Vila Anselmi, o qual relata sua forma de vida, como percebe o 

meio em que está inserido e de onde tira o seu sustento, relacionando-se com sua percepção 

sobre a educação ambiental. 

Ressalta-se que anteriormente foi desenvolvido um trabalho para ser apresentado na 

Semana do Meio Ambiente, no município de Santa Vitória do Palmar, cujo tema foi Lixo e 

Sustentabilidade. O mesmo foi realizado com dois alunos do Ensino Médio noturno da Escola 
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Municipal de Educação Básica Bernardo Arriada, onde um deles é o pescador citado. O 

envolvimento deste aluno durante a execução desse trabalho e os múltiplos olhares que o 

mesmo obteve sobre o meio em que vive e trabalha o motivou a dar continuidade ao projeto, 

com esse novo olhar e entendimento sobre sua prática, assim foi realizada uma pesquisa, na 

qual constou-se as reais mudanças de comportamento e valores em relação ao seu meio. 

A Educação Ambiental é um espaço legalizado, legítimo e livre para criação e 

discussão, na qual se integram as práticas sociais e educacionais. Em vista disto é necessário 

sensibilizar, conscientizar, compreender o meio ambiente e seus problemas, formando 

indivíduos capazes de tomar decisões éticas, que conduzam para a melhoria da qualidade de 

vida. 

A escola não pode omitir-se de sua responsabilidade com a questão ambiental, 

enquanto formadora de cidadãos críticos, ativos e participativos, os quais devem conhecer 

seus direitos associados às suas responsabilidades, por isto é relevante que se busque resgatar 

ou despertar o sentimento de pertencimento ambiental, para que os estudantes envolvidos 

conheçam um pouco mais do lugar onde vivem, observando-o, analisando-o e 

ressignificando-o. 

Entende-se que todos os segmentos da sociedade devem estar envolvidos nesse 

processo e que a escola é parte relevante, pois visa à formação de cidadãos autônomos, 

conscientes, críticos, éticos e capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais 

fraterna e menos desigual. 

Nessa perspectiva, o sentimento de pertencimento é relevante, pois contribui para a 

formação de uma identidade social a partir do conhecimento, da compreensão e da 

valorização do meio, levando o indivíduo a perceber que é parte importante da sociedade.  

Nesse sentido, o fazer pedagógico necessita de reflexão, de constantes 

questionamentos, de tomadas de decisões que garantam ações engajadas que visem à 

transformação, a construção de novos valores e atitudes, partindo sempre da tríade ação-

reflexão-ação. 

Portanto, despertar o sentimento de pertencimento faz-se necessário, e para tanto é 

primordial que os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem conheçam, 

integrem-se, participem e sintam-se parte de uma determinada comunidade.  

A pesca artesanal é uma atividade antiqüíssima praticada pelo homem desde a pré-

história tendo em vista conseguir obter os meios necessários à sua subsistência. É uma 
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atividade econômica importante empregando uma quantidade de pessoas e proporcionando 

um maior conhecimento e exploração, assim como o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse contexto, a experiência aqui relatada mostra a relevância de um trabalho que 

visou o respeito à região, revelando o orgulho pela cultura, pelo meio, pelas origens, 

resgatando e valorizando o lugar onde o discente vive, priorizando o diálogo, incentivando o 

respeito pelos diferentes saberes, percebendo e divulgando as potencialidades regionais, bem 

como, permitiu a reflexão acerca dos problemas ambientais constatados pelo aluno. 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho apresenta uma análise prévia das considerações a respeito da pesquisa 

realizada através de um questionário aberto com um pescador artesanal, da Lagoa Mirim, Vila 

Anselmi. O projeto foi desenvolvido em julho de 2017, no município de Santa Vitória do 

Palmar/RS. 

A EA deve ser compreendida como uma prática transformadora, visto que busca 

priorizar valores, envolver e agregar, assim como, a responsabilidade compartilhada, onde 

tanto educador como educando são responsáveis pelo aprendizado, respeitando os saberes de 

ambos, exercitando a criticidade, a reflexão e a ação, trocando conhecimentos, trabalhando de 

forma coletiva. 

Dessa forma, a escola deve assumir sua responsabilidade social e ambiental e os 

educadores devem trabalhar de forma conjunta, com propósitos claros, visando à formação de 

indivíduos, críticos, atuantes e conscientes. ―A Educação Ambiental Transformadora enfatiza 

a educação enquanto processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual agimos e refletimos, 

transformando a realidade de vida.‖ (LOUREIRO, 2004, p. 84). 

A Lei 9.795 (27.04.1999), que dispõe sobre a Educação Ambiental institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e apresenta outras providências, apresenta-a como um 

componente fundamental da educação buscando a construção de valores, conhecimentos, 

habilidades para a preservação do meio ambiente, para garantir a qualidade de vida e a 

sustentabilidade.  No seu artigo 1º traz o entendimento da EA como:  

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. 
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Já no que se refere ao Pertencimento Ambiental entende-se que compreender a noção 

de pertencimento é o primeiro passo para a formação de cidadãos conscientes, ativos e 

sabedores das suas responsabilidades.  

O Município de Santa Vitória do Palmar localiza-se no ponto mais extremo sul do 

Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, em uma área de 5.443 Km², composto por 33.296 

habitantes, sendo 27.194 na área urbana e 5.347 na área rural; tendo como via de acesso a BR-

471. Limita-se geograficamente ao norte com o Município de Rio Grande, ao sul com a 

República Oriental do Uruguai e Município do Chui, ao leste com o Oceano Atlântico e a 

oeste com a Lagoa Mirim. Distancia-se 508 Km da capital gaúcha, Porto Alegre. Composta 

por um ambiente de formação recente, solos muito planos, sem vegetação arbórea, rica em 

recursos hídricos. A produção agropecuária é a paisagem predominante da região, seja ela em 

extensos campos de bovinocultura de corte ou em lavouras orizícolas. 

A Comunidade Vila Anselmi, distrito de Curral Alto localiza-se na BR 471, km 588, 

entre as lagoas Mirim e Mangueira. É constituída por aproximadamente 610 pessoas, sendo 

188 famílias de baixa renda, onde 60 destas recebem apoio do governo. A atividade 

econômica é a pesca e as lavouras orizícolas. A maioria da população local apresenta Ensino 

Fundamental Incompleto. 

A Escola Municipal de Educação Básica Bernardo Arriada foi fundada em 28 de abril 

de 1952, sendo constituída atualmente por 460 alunos; 50 professores; 9 funcionários, 1 CIEE 

e 2 monitores. A Escola além de concentrar os estudantes da comunidade local, também 

contém alunos de outras comunidades localizadas junto a BR 471. Os estudantes em sua 

totalidade são da área rural, filhos e/ou trabalhadores de lavouras ou pesca. 

A Lagoa Mirim é um importante reservatório de água doce para o desenvolvimento 

econômico e social da região sul do Rio Grande do Sul. Suas águas são utilizadas na irrigação 

do arroz, recreação, abastecimento público, navegação e pesca artesanal. Sendo que esta 

última envolve mais de 400 famílias da região. Desta maneira a necessidade de sua 

conservação é indiscutível. 

Por esta razão o aluno foi instigado a buscar no meio em que vive subsídios para 

realizar as atividades, na intenção de aproximá-lo de sua cultura e ambiente, já que é 

necessário conhecer, orgulhar-se e amar para aprender a valorizar e preservar. Assim, Mourão 

(2005, p. 253) aponta que ―Pelo processo comunicativo da socialização internaliza-se um 

padrão cultural externo ao indivíduo, formado da aquisição de informações coletivas, 
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transformando-o em sujeito construído dentro dos limites de um determinado universo 

cultural.‖ 

O projeto foi definido em 4 (quatro) momentos,  

No primeiro momento foi aplicado um questionário, sendo que as respostas foram 

manuscritas e realizado durante uma conversa informal, sugerindo-se a partir das questões 

uma caminhada pelo local registrando através de fotos o ambiente. 

No segundo momento o aluno socializou os registros fotográficos e vídeos. 

No terceiro momento o aluno relatou, a partir de sua vivência, as transformações que 

ocorreram no ambiente ao longo do tempo. 

E no último momento foram apontados problemas e soluções para as situações 

encontradas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 O sujeito do estudo foi um pescador, de 44 anos, casado, cursando o terceiro ano do 

ensino médio noturno de uma escola rural no município de Santa Vitória do Palmar que 

trabalha há 20 (vinte) anos na pesca artesanal, onde a mesma é sua única fonte de renda e dela 

então, tira o seu sustento. Utiliza barco e rede para pescar espécies como traíras, jundiás, 

peixe-rei, pintados e violas. Dentre essas, traíras e violas são as mais comercializadas. A 

comercialização é feita por ele mesmo que já traz o filé pronto da lagoa. A melhor época do 

ano para a pesca é de fevereiro a outubro, sendo o mês de fevereiro o de maior intensidade. 

 Durante a conversa informal a partir do questionário relacionado ao primeiro momento 

do projeto ao se resgatar a historicidade do sujeito e do seu trabalho, observou-se a satisfação 

e orgulho que tem pelo mesmo: ―Nasci dentro de um bote.‖                                                                     

 Diante da realidade da pesca artesanal, coloca-se de maneira positiva, mas ressalta:                                                 

 É bom, me sustento da pesca, tudo é da pesca.  Eu faço para ganhar dinheiro, mas 

eu gosto. Mas não quero que o meu filho siga, pois a pesca vem se tornando mais 

difícil, é muita lei batendo de frente com o pescador, dificulta a pesca. Ainda quero 

fazer faculdade. 

 

 Sobre o monitoramento da pesca pelo seu ponto de vista e experiência de tantos anos 

na profissão o mesmo ocorre de maneira errônea e com muita dificuldade para o pescador. 

Acredita que quem elabora as leis referente à pesca não entende nada de pescaria, como, por 

exemplo, a rede que é liberada para a mesma. Mas mesmo diante das leis acredita que a 
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realidade da pesca melhorou bastante, mesmo ressaltando que muitos colegas não concordam 

com sua opinião. Dentro da sua realidade, hoje, ganha mais dinheiro pescando menos peixes 

do que em anos atrás. Pois ele mesmo pesca, trata e comercializa seus peixes.   

 Percebe-se que o pescador faz uma crítica aos órgãos ambientais e que há diferentes 

visões ligadas à pesca. Para Pereira (2008, p.73) trata-se: 

da necessidade de trabalhar com essas comunidades os temas que são estruturantes 

na sua atividade e construir conjuntamente com eles um método que proporcione ao 

maior número possível de pescadores a participar das discussões e possíveis 

decisões a respeito dos mesmos. 

 

Observa-se que a relação com o meio é um processo construído de acordo com suas 

experiências pessoais, politico-sociais, culturais, econômicas e sua ação passa a ser crítica 

quando considerar a necessidade de preservação da lagoa, da melhoria de condições de 

trabalho e de um planejamento para o desenvolvimento de suas atividades, visando não 

apenas o lucro, mas o bem comum. 

 Para Costa (2009, p.73): 

 cada cultura constrói e transforma o seu viver, conforme seu jeito de ver, sentir e 

pensar o mundo. Esse jeito é a maneira que cada grupo interpreta a sua realidade e a 

constrói conforme o seu entendimento e necessidades. Cada realidade tem sua 

lógica, suas concepções e interpretações quanto ao seu meio. 

 

 Na localidade de Vila Anselmi, além da pesca outras atividades econômicas se 

utilizam das águas da lagoa e do meio onde esse pescador está inserido que são a orizicultura 

e a pecuária. O mesmo refere-se à relação com essas outras atividades de uma forma 

harmônica, onde segundo ele, a lagoa é o bem para todas, para que suas atividades continuem 

ocorrendo, e que por esse motivo não ocorrem desavenças. 

 Nesses espaços de vivências e de pluralidade entre as comunidades humanas inseridas 

impregna-se um saber próprio de fundamental importância para a manutenção das relações 

ecológicas, educativas, sociais, econômicas e culturais (Guarim Neto, 2001 apud Costa, 2009,    

p.53). 

Partindo para as representações que o pescador tem sobre o meio em que vive e sobre 

sua percepção sobre EA o diálogo foi se desenvolvendo. Quando questionado sobre o que 

pensa sobre a exploração dos recursos naturais, de forma clara e objetiva disse que isso é 
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muito ruim. Exemplifica com o próprio peixe, enfatizando que o mesmo é um recurso natural 

e que durante a piracema (período de reprodução dos mesmos), os órgãos ambientais 

responsáveis deveriam aproveitar esse momento para realizar um repovoamento com alevinos 

(larvas de peixes) na lagoa. Salientou também como uma problemática o desmatamento para 

aumentar áreas de produção e/ou criação de animais, onde os órgãos competentes deveriam 

fiscalizar com mais seriedade. 

Para Pereira (2008, p.79) é interessante construir um processo de resgate dos 

princípios que regem as comunidades de pescadores artesanais que confrontam com a 

sociedade capitalista. Um olhar reflexivo sobre os seus valores éticos e étnicos, suas relações 

de solidariedade grupal e o sentimento de pertença ao lugar que vivem. E a educação 

ambiental na sua vertente crítica e transformadora pode trazer contribuições fundamentais 

nesse resgate. 

Assim Reigota (1988) lembra que a EA deve orientar-se para a comunidade, deve 

procurar incentivar o indivíduo a participar ativamente da resolução dos problemas no seu 

contexto de realidades específicas. A EA surge como uma nova forma de encarar o 

comportamento e o papel do ser humano no seu meio.  

Refletindo sobre sua prática acredita que com a pesca não cause nenhum impacto 

ambiental negativo para outros organismos que vivem na lagoa. Pelo contrário, se orgulha em 

falar que quando prepara os filés o que não for aproveitado serve de alimento para as gaivotas 

que já ficam na volta, só aguardando.  

De acordo com Costa (2009, p.63), o conhecimento do lugar vivido impregnado de 

sentimentos e ações, a partir das relações cotidianas, possibilita-nos o entendimento das 

representações de educação ambiental e as percepções sobre esse meio ambiente. Isso vem de 

encontro com a resposta dada quando lhe foi questionado sobre a primeira palavra que lhe 

vem à cabeça quando o assunto é meio ambiente: o ar. Para ele meio ambiente são os animais, 

as florestas, a lagoa, os campos, açudes e peixes. As relações estabelecidas e o conhecimento 

do lugar enquanto espaço vivido traduz-se em uma dimensão de decodificar as imagens, as 

representações construídas em sua trajetória de vida e que são suporte para a educação 

ambiental. 

Sobre a EA já ouviu falar na escola, onde já participou de um projeto. Mas segundo 

ele a mesma não ocorre no local onde vive e pesca. Enfatiza com a questão do lixo que muito 

o chamou a atenção durante a caminhada realizada no entorno da lagoa que se caracterizou no 
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segundo momento da pesquisa. E acredita e defende ser necessário um projeto de educação 

ambiental com os pescadores da região. Ao socializar os registros tanto em fotos quanto em 

vídeo relata que mesmo após o projeto da escola ter sido concluído continuou desenvolvendo 

as atividades que fez durante a sua execução e que seu olhar sobre o meio em que vive já não 

é mais o mesmo. Confessou que jogava papel na lagoa, pois assim todos o faziam, mas após o 

trabalho desenvolvido na escola não consegue mais cometer essa ação e até irrita-se ao ver os 

colegas pescadores o fazerem.  

Nesse relato fica claro, a função da escola como formadora de ações positivas e 

transformadoras de sujeitos. Nessa linha de pensamento afirma Paulo Freire (1998) que a 

educação nunca é neutra. É um instrumento de transformação da sociedade, de busca da 

sustentabilidade que garante o direito à vida. Assim como Loureiro (2004) aponta que uma 

práxis educativa e social tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e 

atitudes que possibilitem o entendimento da realidade da vida e a atuação lúcida e responsável 

dos atores sociais individuais e coletivos no ambiente. 

E através desses múltiplos olhares e do despertar ambiental e de pertencimento ao seu 

meio hoje torna esse pescador um multiplicador de boas ações em seu contexto ambiental. 

Visto que todos os registros tanto de imagens negativas como a lagoa e seu entorno sendo 

usados para descarte de lixo, como para as belas imagens onde a mesma triunfa soberana em 

momentos de tranqüilidade, pesca farta, de alegria e lazer.  

Para Costa (2009, p.61) o conhecimento abstrato sobre um lugar pode ser adquirido 

em pouco tempo se é diligente, pois: 

 a qualidade visual de um meio ambiente é rapidamente registrada se você é um 

artista. Mas ―sentir‖ um lugar leva mais tempo; se faz de experiências em sua maior 

parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através dos anos. È uma 

mistura singular de vistas, sons, cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e 

artificiais, como a hora do sol  nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. 

 

No terceiro momento a partir de seus registros e memórias constatou que ao longo do 

tempo comunidades de animais como jacarés e capivaras tiveram um aumento populacional, 

devido ao fato de não terem predadores naturais e as leis ambientais estarem mais rígidas, 

assim como a questão do lixo que devido a essas leis e a maior conscientização dos moradores 

locais, o mesmo vem diminuindo: ―Se hoje eu encontro um pneu ás margens da lagoa, anos 

atrás encontraria muito mais.‖ 
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 Através da percepção que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de 

histórico de vivências passadas, um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões 

sensoriais para atribuir significado ao seu meio, levando a valorização do mesmo em maior ou 

menor escala (Costa, 2009, p.72). 

Essa percepção do que significa meio ambiente para o sujeito da pesquisa fica 

evidenciado quando questionado sobre a importância da Lagoa Mirim para a sua vida: 

Bah! Pra mim é tudo! Me faço dela. Tudo que eu tenho, graças a Deus, foi da lagoa. 

Graças a ela nunca precisei roubar, tirar nada de ninguém. Me sustento e comecei a  

crescer a partir dela. 

 

 Nessa fala percebe-se a representação que o mesmo tem sobre a lagoa seja como 

recurso natural, como meio de sobrevivência e lazer e até mesmo como ecosfera. 

Após todas as observações feitas durante a caminhada e registros, no quarto e último 

momento constatou o desmatamento e a pesca turística e/ou amadora como problemas que 

convive no seu dia a dia. O desmatamento foi citado como um dos maiores problemas que 

existem: 

 Será que o ser humano ainda não sabe que as árvores é que nos mantêm vivos, que    

liberam oxigênio para respirar e nos manter vivos? 

 

Como forma de solucionar essa problemática defende que cada pessoa que cortar uma 

árvore deveria plantar duas. Segundo ele existem pessoas que plantam árvores para vender 

madeira, tábuas, toras, moirões o que para ele é permitido com a licença do IBAMA. Mas o 

que observa é que os órgãos competentes não fiscalizam a área onde deveria ocorrer esse 

repovoamento. Em relação à pesca turística: 

É um grande problema para nós pescadores aqui na Lagoa Mirim. Todo mundo sabe 

é lei, pescador amador não pode usar redes e tarrafas e só podem carregar no 

máximo 10 quilos de peixes. Mas pescam com muito mais redes que pescadores 

profissionais, e pescam até na piracema, época de desova dos peixes. 

 

Segundo o pescador os órgãos competentes deveriam fiscalizar melhor, 

principalmente na época da piracema, pois 90% (noventa) dos pescadores amadores não 

respeitam a fiscalização. 

A Educação Ambiental contribui na aproximação do indivíduo com o seu meio 

proporcionando uma melhor qualidade de vida, despertando e construindo um futuro com 
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maior responsabilidade, respeito, desse indivíduo com o seu contexto ambiental. 

Sozinhos somos incapazes de transformar o mundo e ao mesmo tempo acreditando 

que é possível transformar uma pequena comunidade, um grupo de pessoas ou um único 

sujeito, isso já é um bom sinal de que vale a pena, pois trilhar o caminho da EA é de 

incertezas, de indagações, de ansiedade, é um caminho diário, lento, os resultados demoram, 

não aparecem da noite para o dia, levam tempo e é um desafio. E através de toda essa 

transformação e despertar a partir de uma ação educativa corrobora que a práxis do educador 

com o educando como cidadãos agentes de todo esse processo, pode e deve contribuir em um 

ambiente melhor tanto local como na sua totalidade. 
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RESUMO: O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de apresentar uma proposta de 

ação de Educação Ambiental. Trata-se de um conjunto de Oficinas que estão sendo pensadas 

a partir das contribuições da Educação Ambiental e no diálogo direto com a disciplina de 

Filosofia. O tema central e fio condutor da proposta envolve o consumo e descarte de resíduos 

eletrônicos. Trazer a Filosofia para debater a questão do consumo excessivo e a postura 

alienante diante da crise socioambiental vigente apresenta-se como caráter desafiador do 

projeto. A intenção é ir além da mera informação acerca do descarte de resíduos eletrônicos, 

promovendo reflexões a fim de possibilitar aos envolvidos o resgate da noção de 

pertencimento e um repensar de ações diante daquilo que se pode fazer enquanto cidadãos e 

que atingem a todos de maneira indiscriminada. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Filosofia. Resíduos eletrônicos. 

 

 

Introdução  

 

O presente trabalho corresponde ao início de uma proposta de ação em Educação 

Ambiental que está sendo desenvolvida no Curso de Especialização em Educação Ambiental 

– Lato Sensu, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Trata-se de um conjunto de 

Oficinas que estão sendo pensadas a partir das contribuições da Educação Ambiental e no 

diálogo direto com a disciplina de Filosofia. Desse modo, dentre os objetivos da proposta está 

o de analisar a questão socioambiental em torno do consumo e descarte de eletrônicos, 

identificando o papel da Filosofia na prática da Educação Ambiental. 

Nesse sentido, o conceito da Filosofia escolhido para ser estudado é o de sociedade 
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de massa, tal como sustentado por Arendt (2012) que, em linhas gerais, defende que, num 

modelo de sociedade mantido pela conformidade ante os bens de consumo, a indiferença e a 

apatia podem gerar regimes totalitários. Entende-se que a apresentação e estudo do conceito 

de sociedade de massa e a sua associação com a noção de pertencimento pode fazer emergir, 

tal como defende Cousin, ―a busca pelo senso de pertença e a necessidade de acreditar na 

possibilidade da construção de um novo modelo de sociedade‖ (2010, p. 3). 

Dito isso, primeiramente, são apresentadas as justificativas e a contextualização que 

motivaram a elaboração da prática. No referencial teórico, apresentam-se os primeiros 

elementos de teorização do projeto e que fundamentam as escolhas realizadas para o tema 

proposto. Na metodologia busca-se demonstrar o desenvolvimento das Oficinas, apresentando 

as estratégias e recursos didáticos escolhidos para a realização da prática proposta. Após, são 

ofertadas algumas considerações acerca da proposta tendo em vista que as Oficinas estão 

planejadas para acontecerem no segundo semestre do corrente ano.  

 

Começando a trilhar o horizonte 

 

A proposta de Jogar Fora? Oficina de Educação Ambiental e Filosofia emerge da 

característica de transversalidade da temática socioambiental corroborada pela oportunidade 

de pensar uma estratégia de ensino que envolva a Filosofia e a Educação Ambiental, 

abarcando os conceitos pertinentes às duas áreas.  A possibilidade de pensar a relação da 

Filosofia com a temática ambiental surge da necessidade de encontrar subsídios tanto em 

estratégias de ensino como em referenciais teóricos que dessem embasamento para isso 

acontecer.  

A questão do consumo e descarte de resíduos eletrônicos, ponto escolhido para ser 

discutido nessa prática de Educação Ambiental, justifica-se pelo volume gerado anualmente 

desse tipo de resíduo
148

. Corroboram esta informação diversas reportagens exibidas em sites e 

matérias produzidas para a televisão acerca do descarte de resíduos eletrônicos em países da 

África, Ásia ou América Latina, assinalando as dificuldades para a reciclagem do resíduo 

eletrônico, por conta da complexidade dos seus componentes, conexões e materiais (CERATI, 
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2017; LOPES, 2017; RADIO FRANCE INTERNATIONAL – RFI, 2017; MIRANDA; 

ALVIM, 2017). Isso é preocupante uma vez que a indústria de eletrônicos é uma das que mais 

cresce atualmente
149

 e a duração dos produtos é cada vez mais curta. Diante disso, ao listar 

conceitos como consumo, obsolescência e descarte, encontra-se a possibilidade de trazer a 

Filosofia para contribuir com a temática da Educação Ambiental. Com efeito, abordar a 

questão socioambiental naquilo que é característico da Filosofia, ou seja, na reflexão crítica 

sobre seus conceitos, pode possibilitar uma discussão que vai além da mera informação sobre 

os temas escolhidos para o estudo, repensando nossas posturas alienantes numa sociedade 

consumista. Neste exato sentido: 

 

A Educação Ambiental pode ser interpretada como uma etapa num processo maior, 

que talvez ainda nem sequer tenha começado. Uma etapa muito importante na 

medida em que abre frentes de discussão, onde a Filosofia
150

 se vê convocada a se 

pronunciar diante de novas questões (FARIAS, 2008, p. 4).  

 

Além disso, dada a natureza reflexiva da Filosofia, a abordagem proposta alarga o 

campo de pesquisa sobre a disciplina e atende um dos preceitos que a regulamentam, a saber, 

a interdisciplinaridade
151

.    

Portanto, tem-se como problema geral do projeto buscar saber de que modo o 

público alvo da ação de Educação Ambiental, identificado como consumidores de eletrônicos, 

se relaciona com esse tipo de produto no que diz respeito ao consumo e descarte dos resíduos 

gerados. Para isso, o objetivo geral do projeto consiste em analisar a questão socioambiental 

em torno do consumo e descarte de eletrônicos, identificando o papel da Filosofia na ação de 

Educação Ambiental. Para mais, elegem-se os seguintes objetivos específicos a serem 

atingidos pela proposta: (a) reconhecer a questão dos resíduos sólidos como resultado da ação 

humana, (b) distinguir os conceitos de consumo e obsolescência programada e livre, 

pertinentes à sociedade contemporânea, e (c) identificar o conceito de sociedade de massa, 

gerado ante a alienação diante dos bens de consumo.  
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Na trilha, o encontro dos caminhos 

 

Para levar a efeito o enfrentamento da questão que norteia o presente projeto, foi 

necessário buscar alguns conceitos fundamentais que permitissem a compreensão adequada 

da proposta de interface entre a Educação Ambiental e a Filosofia.  

O primeiro deles diz respeito à possibilidade de uma relação interdisciplinar entre a 

Filosofia e a Educação Ambiental, pois, justamente em decorrência do caráter interdisciplinar 

do projeto, considera-se relevante trazer como referência para a teorização a definição dada 

por Coimbra para o termo interdisciplinaridade, qual seja ―o envolvimento não apenas
152

 de 

dois saberes, mas de um saber com
153

 outro saber, ou dos saberes entre si, numa sorte de 

complementaridade, de cumplicidade solidária, em função da realidade estudada e conhecida‖ 

(2000, p. 56).  Além disso, para corroborar a proposta apresentada fará parte dos pressupostos 

teóricos a posição de Loureiro, que defende que a Educação Ambiental é capaz de promover a 

ação conscientizadora entre o eu e o outro, envolvendo a ―capacidade crítica, diálogo, 

assimilação de diferentes saberes, e a transformação ativa da realidade e das condições de 

vida‖ (2012, p. 34).  

Optou-se, para a elaboração dessa prática, pela adoção da noção de Educação 

Ambiental Crítica, entendida como aquela que concebe o problema ambiental associado ao 

conflito social de tal modo que impulsiona a inserção política do indivíduo no processo de 

transformação da realidade socioambiental. Além disso, promove o acesso a subsídios que 

possibilitam o questionamento das estruturas sociais vigentes, permitindo a emancipação do 

sujeito e levando-o a pensar e agir coletivamente. Nesse sentido, Guimarães ressalta que a 

Educação Ambiental Crítica tem por objetivo ―promover ambientes educativos de 

mobilização de processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas socioambientais‖ 

(2004, p. 30), e é nesse exercício que acontece a formação de educandos e educadores. Sobre 

as ações pedagógicas acerca da Educação Ambiental Crítica, defende que se vá além do 

abordado no cotidiano escolar. A prática diferenciada na Educação Ambiental proposta pelo 

autor diz respeito à instrumentalização do educando para que aconteça a inserção política dele 

no processo de transformação da realidade socioambiental, e isso se dará por meio de projetos 
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que promovam a interface entre a Educação Ambiental e a Educação Popular
154

 sob a 

perspectiva de várias áreas do conhecimento em busca de diferentes saberes. Por conta disso, 

é no âmbito da Filosofia Política, fundamentada na concepção de Hannah Arendt, que se 

insere a proposta de prática de Educação Ambiental.  

Outro ponto desse projeto envolve debater a questão do consumismo. Em vista disso 

e diante do aprofundamento dos impactos ambientais assinalados pelas relações sociais 

capitalistas, quando promovem a expansão deste entre a população, que se traz à tona a 

reflexão de Zacarias, para quem ―é um equívoco relacionar as causas da crise ambiental 

apenas aos padrões de produção e consumo da sociedade contemporânea (...) tais 

manifestações são exclusivamente das relações capitalistas‖ (2009, p. 138). 

Para tratar da questão da geração e descarte de resíduos sólidos são oportunas as 

considerações de Layrargues (2011) ao abordar o tema dos catadores nos processos de 

reciclagem – assunto que dará início à prática de Educação Ambiental. Ademais, Layrargues 

sustenta que a reciclagem, tal como acontece nos dias atuais, disfarça o fenômeno da 

alienação:  

A reciclagem pode mesmo ser o traço de união entre produção e consumo, mas é 

também a alienação do consumismo
155

 como fator de degradação ambiental e 

engrenagem dos mecanismos sociais de acumulação de capital e concentração de 

renda. O ato de reciclar, atualmente, ainda significa muito pouco em relação à 

melhoria ambiental, mas isso não quer dizer que a ideia da reciclagem deva ser 

abandonada; ao contrário, essa constatação evidencia o tamanho do desafio que há 

pela frente (idem, p. 215).  

 

 

Do exposto, conclui-se que é relevante abordar o conceito de sociedade de massa 

como resultante de uma sociedade consumista. Para tanto, toma-se como referencial a análise 

arendtiana sobre o tema, transpondo para um modelo de sociedade mantida pela conformidade 

ante aos bens de consumo, caracterizada pela indiferença e apatia. Segundo Arendt, essa 

indiferença em relação às questões que envolvem a pluralidade é capaz de gerar os regimes 

totalitários, ao que acrescenta: 

(...) a sociedade competitiva de consumo criada pela burguesia gerou apatia, e até 

mesmo hostilidade, em relação à vida pública, não apenas entre as camadas sociais 

exploradas e excluídas da participação ativa no governo do país, mas acima de tudo 

entre a sua própria classe (2012, p. 441). 
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Por fim, na prática de Educação Ambiental proposta, debater a questão do consumo 

excessivo e a postura alienante diante da crise socioambiental vigente pode viabilizar a 

transformação de realidades por meio da relação dos envolvidos com o meio ambiente. 

Adota-se como definição para Meio Ambiente a sustentada por Reigota, a saber, ―um lugar 

determinado e/ou percebido onde estão em relações dinâmicas e em constante interação os 

aspectos naturais e sociais‖ (2006, p. 21). Ou seja, o meio ambiente é o espaço onde se dá a 

relação entre nuances, ora verde, ora cinza – o lado verde e bonito da natureza, vivo em todas 

as espécies que nela se encontram e o lado cinza da cidade do qual nós, de algum modo e em 

algum momento, somos integrantes.  

 

A ousadia de tecer caminhadas
156

  

 

A metodologia ora apresentada refere-se a como foi planejada a ação. Nesse sentido, 

é introduzido o roteiro de cada um dos encontros que compõem as Oficinas de maneira 

pormenorizada.  

Ressalta-se que os sujeitos da pesquisa são trinta estudantes de um curso pré-

vestibular
157

 de Porto Alegre (RS), egressos de escolas públicas e de baixa renda que foram 

escolhidos por serem identificados como consumidores de eletrônicos. Para atingir os 

objetivos específicos do projeto, elencados em item anterior, a ação consistirá, na primeira 

Oficina, na elaboração pelos estudantes (em duplas ou trios) de um texto envolvendo os 

seguintes conceitos: Educação Ambiental, consumo, Filosofia, sociedade de consumo. Na 

sequência, ocorrerá a exibição do vídeo Homem do Saco
158

, seguido por debate acerca dos 

conceitos levantados sobre o trecho assistido, tais como: geração e descarte de resíduos, 

reciclagem, consumo excessivo, consumo de eletrônicos, obsolescência programada e livre, 

profissão de catador, pertencimento, cidadania e alienação.  

Na segunda Oficina, haverá a retomada dos conceitos levantados no encontro 

anterior, por meio da exibição de data show, trazendo imagens que mostram o descarte 

irregular de resíduos eletrônicos. Além disso, contará com slides contendo trechos dos textos 

de Hannah Arendt que tratam do conceito de sociedade de massa e anúncios extraídos da 
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internet envolvendo a venda de produtos eletrônicos. A partir disso, promover-se-á a 

discussão acerca da questão e dos perigos de estarmos inseridos numa sociedade consumista e 

alienante. Para finalizar, será solicitado aos estudantes que elaborem novamente um texto 

envolvendo os conceitos abordados nas oficinas.  

O registro da ação de Educação Ambiental será realizado por meio da apreciação dos 

textos produzidos no início da primeira Oficina em comparação com os textos elaborados no 

final da segunda Oficina, para análise da assimilação dos conceitos estudados. Além disso, 

para efeito de análise da ação proposta serão consideradas as fotografias registradas durante a 

execução da ação de Educação Ambiental e o possível diálogo entre os fundamentos teóricos 

elencados, bem como a reflexão autoral acerca do projeto. Na sequência, apresentamos os 

roteiros: 

Roteiro da prática de Educação Ambiental e Filosofia 

 

Encontro 1 (duração de 50 minutos) 

A Oficina iniciará com a apresentação da oficineira e com um breve apanhado de 

ideias sobre como os participantes entendem a temática Educação Ambiental. 

Após, solicitar-se-á aos participantes que, em duplas ou trios, escrevam sobre a 

relação dos termos: Educação Ambiental, consumo, sociedade de consumo e Filosofia.  Os 

materiais produzidos serão recolhidos para comparação com a atividade final da prática.  

Em seguida, ocorrerá a exibição de trecho do documentário Homem do saco
159

 (cerca 

de 20 minutos). Após, será promovido um debate com os temas exibidos no documentário, 

tais como: geração e descarte de resíduos, reciclagem, consumo excessivo, consumo de 
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 Documentário: O homem do saco (aborda a questão sob a perspectiva dos catadores de resíduos sólidos). 
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de 2017). 
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eletrônicos, obsolescência programada e livre, profissão de catador, pertencimento, cidadania, 

alienação. 

 

Encontro 2: (duração de 50 minutos) 

A segunda parte da Oficina começará retomando o que foi visto e comentado no 

encontro anterior, por meio da apresentação em data show contendo os conceitos elencados, 

imagens de resíduos descartados de maneira irregular e imagens do documentário. Nesse 

momento, começará a abordagem acerca dos resíduos eletrônicos, com o debate sobre o 

consumo de celulares e afins, por meio de perguntas como: Todos possuem celular? (Sim, 

não? Por quê?) Quais funções mais utilizadas no celular? Quantos aparelhos já possuiu? Por 

que trocou? Qual o destino dado ao aparelho que foi substituído? (Dentre outras). Após, serão 

apresentados slides contendo anúncios de venda de celulares em lojas da internet (a intenção é 

fazer uma breve análise dos apelos contidos nos anúncios). Os participantes podem fazer uma 

pesquisa rápida sobre algum celular que desejam ou que já possuem para comentar sobre os 

anúncios publicitários encontrados acerca dos produtos.  

A partir disso, tratar-se-á do tema da alienação diante do consumo excessivo, 

introduzindo o conceito de sociedade de massa na perspectiva de Hannah Arendt, com a 

exibição de trechos dos textos da autora (em slides) sobre o referido conceito e, a partir deles, 

discutir-se-á sobre a questão dos perigos de estarmos inseridos numa sociedade consumista e 

alienante.  

Por fim, retomando a atividade que deu início às Oficinas, solicitar-se-á que, em 

duplas ou trios, escrevam sobre a relação dos termos: Educação Ambiental, consumo, 

sociedade de consumo, sociedade de massa, alienação, Filosofia.  Os materiais produzidos 

serão recolhidos para comparação com a atividade inicial da prática. 

 

Do horizonte pode-se ver muitas trilhas 

 

Procurou-se ao longo desse trabalho expor como foi fundamentada e planejada a 

prática de Educação Ambiental envolvendo a Filosofia, em específico, a área da Filosofia 

Política. Como as Oficinas ainda não aconteceram, os resultados obtidos só poderão ser 

analisados posteriormente.  

No entanto, percebe-se desde já que há um potencial diálogo entre Educação 
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Ambiental e a Filosofia, pois, na maneira como foi pensada a prática apresentada, os diálogos 

estabelecidos entre as duas áreas se mostram como um possível caminho para identificar e 

enfrentar coletivamente os limites societários que produzem a atual crise ambiental.  

A partir da interdisciplinaridade tecida entre a Educação Ambiental e a Filosofia, as 

problematizações e reflexões em torno do descarte e reciclagem de resíduos sólidos, em 

especial os eletrônicos, podem ser potencializadas de modo a repensar o consumismo da 

sociedade de massa que há muito tempo deixou de reconstruir paradigmas que priorizem o 

meio ambiente como espaço de relações complexas em que todos se encontram enredados. 
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DISCURSOS AMBIENTAIS E A (RE)PRODUÇÃO DE 

VERDADES 

 

Isabel Ribeiro Marques
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Paula Correa Henning 
161

 

 

Agência financiadora: Capes 

 

RESUMO: A crise ambiental está aí! Notícias não faltam. Os meios de comunicação 

estão impregnados. É um bombardeio de discursos ambientais, muitos deles atrelados a visões 

catastróficas e de medo: a crise d‘água; poluição; espécies se extinguindo; mudanças 

climáticas; aliando-se a essas falas, um emaranhado de palavras de ordem ensinando a lidar 

com essas problemáticas: ―Reduza!‖ ―Recicle!‖ ―Banho de 5 minutos!‖ ―Seja amigo da 

natureza!‖ ―Seja sustentável‖. São muitos ideais de verdades, inúmeras informações 

repassadas e prontas. Mídia, marketing, massivo estímulo ao consumo e muitos discursos 

utilizando o verde como forte apelo. Fazendo um recorte de parte de uma tese de um 

doutorado em educação ambiental, que analisa a proliferação de discursos atrelados ao verde, 

busca-se compor um modo de escrita que problematiza a reprodução e pulverização desses 

discursos, muitas vezes prontos e reducionistas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Discursos Ambientais. Resistência. 

 

 

INICIANDO A TESSITURA... 

 

A presente escrita provém de um doutorado em Educação Ambiental e, nesse 

momento, onde começa-se a puxar fios para tecer uma tese, que pretende investir nas 

produções de verdades ambientais, através dos discursos propagados por diferentes mídias, 

busca-se, com um exercício de escrita, problematizar quanto os discursos ambientais 
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utilizando o verde como subterfúgio, vão se constituindo nas formações de valores de 

verdade, disseminação de palavras de ordem e, com isso fabricando sujeitos na atualidade. 

Por recorrentes conversações com Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari 

e, também pela ressonância com outras vozes, têm-se a composição de um modo de escrita, 

que busca estimular instantes de pensamento sobre o que vem sendo distribuído. Nesse 

exercício, o foco não é o produto final, e sim a caminhada. Almeja-se uma composição 

rizomática como possibilidade de se fazer dizer, pensar e compreender produção de sentidos 

que abarcam as questões ambientais:  

 

Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 

com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a 

traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, 

inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir nem ao Uno nem 

ao múltiplo. Ele não é o Uno que se torna dois, nem mesmo que se tornaria 

diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não é um múltiplo que deriva do Uno, nem 

ao qual o Uno se acrescentaria (n+1). Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, 

ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio 

pelo qual ele cresce e transborda. (DELEUZE, GUATTARI , 2007 p. 31) 

 

Nesses meios crescem e transbordam, de alguma maneira, tenta-se estimular o 

pensamento sobre discursos ambientais. A partir desse breve apanhado, pretende-se 

estabelecer Encontros, buscando estimular o Diálogo com a Educação Ambiental, assim 

como o evento propõe, puxando fios que possam tecer esse emaranhado de representações 

simplistas, reducionistas e desconectadas  

 

 

PENSANDO COM A ESCRITA... 

 

A escrita parte de um doutoramento em Educação Ambiental, mas o desassossego 

provocado pela temática não são recentes, contando o período das graduações, pós e, o 

percurso que hoje conduziu a um doutoramento em Educação Ambiental, são mais de quinze 

anos e, ao contrário do que possa aparecer, ao invés de encontrar respostas, o que mais 

encontro são questionamentos. Como nos tornamos o que somos hoje? Quanto do que 

julgamos ser opinião própria, ou conclusões obtidas através de nossos olhares, não são 

formações discursivas que vem sendo constantemente introjetadas em nossos modos de vida?  

Com as pesquisas para a tese, o olhar ficou muito sensível aos discursos e aos apelos 
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ambientais. Estamos imersos em atravessamentos muitas vezes rasos e superficiais. Os 

discursos ambientais restritos, muitas vezes, aos ambientes naturais, flora, fauna, água e 

poluição. Os comportamentos humanos em relação ao meio ambiente já são esperados de 

antemão: ―temos que ser amigos da natureza‖, ―tomar banho muito rápido‖ e ―reciclar‖. 

Alguns conceitos, como ―sustentável‖, ―sustentabilidade‖ e ―natural‖ são usados sem 

qualquer cuidado quanto aos significados. 

Os discursos estão aí, não se trata de novidade, basta olharmos um site, folhearmos 

uma revista ou um momento de compras no supermercado. Basta ficarmos atentos. Assim 

como os discursos, os ideias de verdade atrelados a esses estão também sendo pulverizados 

Através do desejo de problematizar esses discursos que a escrita busca fôlego. Com o 

andamento das pesquisas para a tese aonde se problematiza a proliferação discursiva atrelada 

ao ―verde‖, vem sendo coletado em diferentes mídias, informações que possam compor o 

corpo empírico do trabalho.  

Para o evento que tem como tema a educação ambiental como espaço de resistência, 

propõe-se que possamos abrir arestas de resistência também nos discursos que muitas vezes 

repetimos sem pensar. Com esse convite, foi destacado 3 imagens coletadas em um 

supermercado (Figura 1), loja de calçados (Figura 2) e restaurante (Figura 3) para propor que 

possamos questionar e se questionar sobre o que vem sendo distribuído:  

 

 

Figura 1: Ida ao supermercado: Embalagem de gelatina, estimulando a reciclagem e a destinar 
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corretamente a embalagem 

      

 

 

 

Figura 2: – Loja de calçados infantis: Tênis de “origem sustentável “e, ainda  ”Eco Friendly” amigo da 
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natureza 

 

 

 

Figura 3: Restaurante: Garrafa dágua de 350 ml com o rótulo de “impacto sustentável”  

 

Foram apenas 3 exemplos dentre tantos que se pulverizam em nosso dia-a-dia, 

provocações para situar de onde a pesquisa encontra as principais inquietações que vem 

povoando o caminhar. Nos parece haver certo conformismo com as informações distribuídas, 

bem como aos comportamentos esperados e ensinados: ―Separe o lixo!‖ ―Reduza!‖ ―Seja 

amigo da natureza!‖ ―Banho de 5 minutos!‖ Transmissões de Palavras de ordem, como 

Deleuze e Guattari comentam:  
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A palavra de ordem é, em si mesma, redundância do ato e do enunciado. Os jornais, 

as notícias, procedem por redundância, pelo fato de nos dizerem o que é 

"necessário" pensar, reter, esperar, etc. A linguagem não é informativa nem 

comunicativa, não é comunicação de informação, mas — o que é bastante diferente 

— transmissão de palavras de ordem. (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 12) 

 

São valores que estão sendo constituídos, muitos desses através de verdades 

estabelecidas, como Foucault (2015, p. 52): elucida: ―Cada sociedade tem seu regime de 

verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros‖. 

Nesses regimes e políticas de verdade, presencia-se uma construção de subjetividade 

―verde‖ ensinando a adotar determinados comportamentos, ora para trazer lucro tanto para o 

planeta, ora para nossa consciência de dever cumprido, como bem coloca Guimarães (2011). 

O autor ainda sugere que talvez um pouco de recolhimento e discrição sejam importantes para 

pensarmos sobre aquilo que nos atravessa e nos constitui. 

Temos cada vez mais discursos ambientais, porém, aproveitando Foucault (2015, p. 

52), questiona-se: quantos desses discursos acolhemos e também fazemos funcionar como 

verdadeiros? Com a temática ambiental, com a educação ambiental será diferente? 

 

 

TESSITURA 

 

Entende-se a pesquisa como um trabalho vivo, entremeado pelos atravessamentos 

daquele que pesquisa. ―(...) de um lado, a forma do visível, de outro, a forma do enunciável, 

ambas irredutíveis. E é fora das formas, numa outra dimensão, que passa o fio que as costura 

uma à outra e ocupa o entre-dois‖ (Deleuze, 2010, p. 125). 

Em relação a abordagem metodológica, questionava-se, como poder-se-ia dizer? 

Como poderia ser tecida com diálogo e não como disseminadora de informações?  

Para tal, destaca-se informações do que está visível em alguns discursos ambientais, 

não situando previamente as escolhas, mas pensando em demonstrar que os ditos ambientais 

circulam e podem atingir diferentes públicos, inclusive quem escreve e, quem por ventura, 

possa estar lendo esse trabalho. 

Para a composição da escrita, buscou-se aproximação com a Análise do Discurso a 
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partir dos estudos de Michel Foucault
162

: operando especificamente com conceito de discurso. 

Buscando-se tencionar possibilidades de transformações, mas reagindo à pobreza enunciativa. 

Quem sabe através desse exercício, o discurso pode deixar de ser o que é para, quem sabe, 

trazer novas riquezas (FOUCAULT, 2008, p. 136). 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o mundo, 

nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar 

acontecimentos, mesmo pequenos, que escapam ao controle, ou engendrar novos 

espaços-tempo, mesmo de superfície ou volume reduzido (...). É o nível de cada 

tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a 

um controle. Necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo. 

(DELEUZE, 2010, p. 222) 

 

E, buscando puxar tantos fios que tecem as amarras envoltas aos discursos 

ambientais busca-se algo muito longínquo de uma nova verdade
163

, a mera pretensão é que se 

estimule o simples ato de pensar, através de um movimento de resistência. 

Deleuze (2010, p. 221) ressalta que talvez a fala e a comunicação estejam 

apodrecidas, o que torna iminente a necessidade de desvios de falas, criando vacúolos de 

pensamento, pois criação é algo diferente de comunicação e, talvez, o importante venha a ser 

criar vacúolos de não comunicação, algo como interruptores para escapar ao controle. Escapar 

do que está posto. Criando vacúolos de resistência para tentar pensar fora do que está posto e 

quem sabe, assim intervir distante dos clichês ambientais.  

Com os estudos, tem-se verificado que os questionamentos que envolvem a temática 

ambiental na (grande) maioria das vezes já vêm carregados de um pré-conceito estabelecido 

de antemão. Os comportamentos em relação ao meio ambiente, muitas vezes, já estão prontos. 

Basta folhear uma revista, um jornal, acessar a internet ou simplesmente olhar a televisão. As 

vezes parece que estamos treinados para se comportar e agir de determinadas maneiras. 

Entende-se também que sair do que já está naturalizado, desconectar-se com a 
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163 Aqui, comenta-se sobre verdade, mas lembrando que:―A verdade é produzida graças a múltiplas coerções‖ 
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realidade não é fácil, mesmo que se compreenda que se deve pensar e intervir, já há o costume 

de agir de acordo com esquemas e representações: Seguindo o roteiro previamente estipulado. 

Deseja-se um trabalho que voe, sem pretensões de tentar saber aonde esse voo irá 

pousar. Almeja-se pensar de uma maneira diferente, não para colocar algo no lugar, mas o 

desejo é resistir ao que está posto. Resistir enquanto atitude criativa, buscando uma política de 

resistência, não de oposição. Como Warat (1992) ilustra, busca-se escrever como atitude 

estética que permita a invenção de possibilidades de vida, proporcionando alegria e força, 

buscando algo que conserve uma espontaneidade rebelde e criativa, expressões de 

multiplicidades não totalizáveis. 

Que ideias de ambiente temos hoje? De onde provém? Enquanto ―educadores 

ambientais‖ quanto de discursos prontos podemos estar acolhendo e assumindo como 

verdadeiros? 

Partindo-se de um recorte feito em uma tese que começa a ser tecida, não busca-se 

soluções, roteiros ou um manual, mas, no tentame de lançar luz para discursos proliferantes na 

atualidade, convida, assim como Fischer (2002, p. 58), a deixar para trás o lago sereno das 

certezas e ir buscar ferramentas produtivas, para pensar de outra forma, procurando tencionar 

e quem sabe cotejar ideias menos seguras. O desejo é buscar, quem sabe, alinhavar, soltar, 

costurar e tecer outros modos de pensar e fazer Educação Ambiental em tempos de 

―esverdeamento‖ dos sujeitos. 

Se surtirá efeito, se irá mexer com alguém? Não importa nesse momento: 

 

Está en ti tomar (lo que te conviene) y dejar el resto, outro hará otro tanto, y poco a 

poco todo habrá encontrado su lugar. (...) elige y deja el resto sin declamar contra 

ese resto, unicamente porque no tiene el talento de gustarte. Piensa que gustará a 

otros... (Guattari 2015, p. 25): 

 

Se fizer algum mínimo movimento de resistência e de pensamento atingiu o que se 

destina. Pensar... Fácil? Nem tanto. Pensar fora do que está dado não é tranquilo. Não é 

sereno. Mas pode ser potente e motivador. 

Fica o convite para tentarmos pensar um pouco ―fora‖ do que está dado, do que vem 

sendo distribuído. Lembrando Bauman (2013, p. 28) ―Não nos esqueçamos que toda maioria 

começou como uma pequenina, invisível e imperceptível minoria. E que mesmo carvalhos 

centenários desenvolveram-se a partir de bolotas ridiculamente minúsculas.‖ 
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RESUMO: Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado, no qual 

buscamos reconhecer e avançar na busca empreendida por Mauro Grün pela dimensão ética 

na Educação Ambiental (EA), que culmina em sua proposta de uma ética da parceria baseada 

na hermenêutica filosófica de Gadamer. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica em 

livros e artigos. Entre os livros pesquisados, Flickinger já indicava algumas características 

éticas da hermenêutica, como o ―princípio do reconhecimento do outro‖, cujo respeito é 

fundamental para o diálogo autêntico. Outro pesquisador que ofereceu contribuição à temática 

foi Pelizzoli (2007), que tentou antever correntes da ética ambiental em alguns pensadores 

contemporâneos. Essa constatação decorre da ausência de publicação de livros específicos 

sobre o tema (específicos em relação a EA), e de buscas em bases de dados acadêmicas. Nos 

artigos pesquisados encontramos contribuições da teoria da complexidade de Morin para a 

ética em EA e do estudo biológico do comportamento animal. Concluímos reforçando nossa 

intenção de fomentar o desenvolvimento da pesquisa ética em EA, apresentando nossa 

colaboração com resultados parciais do reconhecimento de possíveis caminhos de 

interpretação e indicando autores e obras que podem servir de ponto de partida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética. Ética Ambiental. Fundamentos. Teoria Moral. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado, no qual 

buscamos reconhecer e avançar na busca empreendida por Grün (2007; 2012) pela dimensão 

ética na Educação Ambiental (EA), que culmina em sua proposta de uma ética da parceria 

baseada na hermenêutica filosófica de Gadamer (2015). Antes dele, Flickinger (2003) já 
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indicava algumas características éticas da hermenêutica, como o ―princípio do 

reconhecimento do outro‖, cujo respeito é fundamental para o diálogo autêntico.  

Outro pesquisador que ofereceu contribuição à temática foi Pelizzoli (2007), que 

tentou antever correntes da ética ambiental em alguns pensadores contemporâneos, 

acrescentando inclusive uma perspectiva relacionada ao budismo. Pensando em uma EA na 

construção das sociedades sustentáveis, observamos que depois do trabalho de Grün houve 

pouco avanço na discussão ética, ou quando houve, em pouca profundidade teórica. Essa 

constatação decorre da ausência de publicação de livros específicos sobre o tema (específicos 

em relação a EA), e de buscas em bases de dados acadêmicas.  

Neste sentido, perguntamos sobre a possibilidade de reconhecer elementos éticos que 

já estão em nossas linhas epistemológicas e metodológicas (como Grün desdobra a ética da 

parceria a partir da hermenêutica filosófica), mas que carecem de reflexão. Neste breve 

trabalho nos limitamos a apresentar diferentes caminhos teóricos que podem ser adotados, 

somando esforços à pesquisa proposta, considerando com Grün (2007) que toda pesquisa tem 

um horizonte de partida. 

Adotamos também a hermenêutica enquanto abordagem epistemológica para esta 

investigação e reconhecemos nosso limite compreensivo, esperando não exaurir o tema, mas 

instigar outras pesquisas nos mesmos moldes. Sobre sua relação com a EA: 

 

Observamos que na abordagem hermenêutica a EA experimenta um conceito de 

meio ambiente relacionado à realidade passível de diversas leituras. A proposta 

interpretativa evidencia a historicidade das questões ambientais, tornando o 

educador ambiental um intérprete do ideário ambiental contemporâneo, em meio a 

um repertório de sentidos sociais, uma via compreensiva do meio ambiente enquanto 

campo complexo das relações entre natureza e sociedade, em que o educador se 

posiciona como intérprete dos nexos que produzem os diferentes sentidos do 

ambiental em nossa sociedade, socialmente construídos (EICHENBERGER; 

PEREIRA, 2016, p. 114) 

 

Apresentado nosso conceito de EA pelo caminho hermenêutico, compartilhamos do 

conceito de ética apresentado por Sánchez Vázquez (2014) como uma ciência ou teoria do 

comportamento moral humano. Este comportamento dito moral diferencia-se em sociedade 

por resultar de escolhas imbricadas numa relação dialética entre liberdade e consciência dos 

atos humanos. A ética, segundo o mesmo autor, ainda buscaria compreender princípios que 

levam a mudança e sucessão de sistemas morais. Assim, sintetizamos o objetivo deste 

trabalho na realização de pesquisa bibliográfica para reconhecer quais caminhos já foram 

trilhados na busca da ética da Educação Ambiental. 
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METODOLOGIA 

 

Para a persecução dos objetivos de nossa pesquisa, realizamos um levantamento de 

livros e artigos científicos (no Google Acadêmico e Portal de periódicos da CAPES) que se 

relacionavam ao estudo da ética voltada à Educação Ambiental em específico. A análise de 

todo o material reunido seguiu os pressupostos da pesquisa bibliográfica proposta por 

Marconi e Lakatos (2003).  

Segundo as mesmas autoras, a pesquisa bibliográfica ―[...] abrange toda bibliografia 

já tornada pública em relação ao tema de estudo. Sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto...‖ 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183). Ela oferece meios para tratar não apenas de 

problemas já conhecidos, mas também explorar novas áreas ―onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente‖ (MANZO, 1971, p. 32). 

―Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras‖ (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183). Os 

livros foram selecionados a partir de buscas em bibliotecas e livrarias, e os artigos foram 

reunidos a partir do Google Acadêmico e Portal de periódicos da CAPES, usando 

combinações das palavras chave ―ética‖, ―educação‖, ―ambiental‖, e variações do mesmo 

tema. 

 

CAMINHOS DA PESQUISA SOBRE ÉTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Considerando as especificidades da EA, antevemos três caminhos de investigação que 

podem trazer contribuições as pesquisas sobre este tema: um é o estudo de teoria moral entre 

os sujeitos do processo educativo de modo geral, pois, como nos lembra Carvalho (2008), EA 

é antes de tudo Educação, onde o adjetivo ―ambiental‖ demarca sua especificidade e 

legitimidade dentre as diversas práticas do campo educativo; outro é o estudo que trata da 

relação entre o ser humano e os não-humanos no ambiente; e finalmente é possível buscar 

contribuições na bioética.  

O estudo da relação humano/não-humano difere do primeiro caminho pois ao invés de 
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2 agentes morais (dois seres humanos), podemos ter um agente moral (alguém que deve 

obrigações no âmbito moral) em relação à um ―paciente‖ moral (a quem obrigações são 

devidas, como uma floresta, por exemplo) (JAMIESON, 2010). Este tipo de estudo ético 

ficou conhecido como ética ambiental, mas devido ao seu caráter muitas vezes naturalista (por 

discutir questões de valores relativas apenas à ―natureza intocada‖) e mais voltado à ética 

prática que à teoria moral, ainda é pouco aproveitado e incorporado pela EA (incluindo Grün 

e Pelizzoli).  

O caminho da bioética não busca propor novas teorias em especial, mas sim discutir 

eticamente novos problemas humanos que surgem com a descoberta de formas de manipular a 

vida em âmbito genético, e outras questões relativas à saúde humana (PEGORARO, 2013). 

Apesar de se assemelhar à dita ―ética ambiental‖ na questão do cultivo de transgênicos, a 

discussão da bioética centra-se nos seus efeitos a saúde humana.  

Na continuidade de nosso estudo privilegiaremos a discussão ética em torno da 

educação, nos termos das pesquisas apuradas de Hermann (2001; 2014), que reconstituem a 

relação originária entre a ética e a educação, para aprofundar a temática posteriormente na 

EA.  

No entanto, por hora buscamos estimular através desta comunicação as investigações 

da ética ambiental como discutida em Jamieson (2010), na bioética e ainda sugerimos também 

uma perspectiva do direito em Nalini (2015) para unir esforços ao nosso trabalho nesta 

temática. 

 

ÉTICA NAS PESQUISAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Para vislumbrar a produção acadêmica sobre a ética e a educação ambiental, 

realizamos uma pequena revisão de literatura nos periódicos brasileiros de EA e no Portal de 

Periódicos da CAPES em fontes de língua portuguesa. Apresentaremos na sequência uma 

breve descrição dos trabalhos encontrados. Em linhas gerais, destacam-se as pesquisas nesta 

temática que utilizam o aporte da Teoria da Complexidade de Edgar Morin, além de alguns 

trabalhos portugueses que discutem a ética de uma perspectiva biológica. 

Dos trabalhos que se embasam ou dialogam com Morin temos: Amorin e 

colaboradores (2014) discutem o conceito de Esperança de Paulo Freire; Amorin e Calloni 

(2015) discutem as influências do pensamento de Francis Bacon na ética e na epistemologia, 
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problematizando sua relação com a crise ambiental; Arrial e Calloni (2014) analisam as 

concepções éticas nas dissertações em educação ambiental, concluindo que as pesquisas ainda 

se ressentem de uma maior reflexão ética. Aqui reforça-se novamente a pertinência deste 

trabalho para uma discussão que é carente de profundidade na EA.  

Ainda em trabalhos que dialogam com Morin: Arrial e Calloni (2015) novamente, 

refletem sobre o conceito de solidariedade no horizonte da complexidade; Calloni e Amorin 

(2015) partem do sentido ontológico da vida humana e do antropocentrismo na crise 

ambiental para defender o reconhecimento da esfera noológica (esfera das ciências do 

espírito, das culturas, das crenças) da humanidade, contribuindo com os fundamentos  EA 

para além da ética; Carneiro (2006) discute, também a partir da complexidade, uma 

epistemologia ambiental que implique em uma ética da responsabilidade (neste caso não 

refere-se a de Hans Jonas). Tristão (2005), inspirada também pela complexidade, desenvolve 

a dimensão ética da EA com base no conceito de solidariedade em diálogo com Maturana. 

Os trabalhos que discutem a ética ambiental de uma perspectiva biológica são da 

autoria da professora portuguesa Lencastre. Suas reflexões envolvem: pensar a ética 

ambiental a partir da etologia, o estudo biológico do comportamento animal (1998); 

compreender o sujeito moral a partir das condições sociais e psicológicas atuais (2004); 

relacionar as correntes da ecologia humana às discussões do conservacionismo moderno, 

direitos dos animais e da natureza e seus desdobramentos para a ação ética e para a educação 

(2006); relacionar a biologia evolutiva com as experiências de bondade, altruísmo e 

cooperação, os colocando como princípios ou valores para a ética ambiental (2010). 

Finalmente, outras pesquisas encontradas com abordagens diversas: Carvalho, Farias e 

Pereira (2011) discutem a tensão entre o caráter normatizador da EA e a ideologia 

emancipatória, propondo a busca de novas moralidades ecológicas; Carvalho e Steil (2013) 

discutem as expectativas de felicidade e elevação moral atribuídas as práticas da EA que 

buscam o contato direto com ambientes naturais, mostrando que a noção de natureza é 

transformada em parte do eixo secularizado para o transcendental/espiritual; Castilla (2015) 

parte da problemática do aquecimento global para propor o princípio ético de 

responsabilidade individual de Kutz para a EA; Freire e Vieira (2006) aliam a EA com a 

psicologia a partir da ética da alteridade radical de Emmanuel Lévinas; Goergen (2014) 

argumenta que a EA não representa a solução dos problemas ambientais, pois seria necessária 

uma nova consciência civilizatória, centrada na dimensão ética; Marin, em um trabalho 
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denuncia o antropocentrismo no discurso ético centrado no comportamento responsável e 

relata o predomínio do imperativo do dever na educação (2004), e em outro discute a ética da 

compaixão no diálogo entre Schopenhauer, Lévinas e Dussel (2007). Viveiros e colaboradores 

(2015) realizam uma revisão de literatura acerca da relação do cientificismo com a crise 

ambiental, e a partir disso apresentam a EA como campo capaz de construir uma nova ética. 

Alguns destes trabalhos poderão dialogar com a compreensão que buscaremos a partir 

deste projeto de pesquisa. Ainda cabe mencionar uma obra que consultamos dado o seu 

destaque nas buscas on-line pelas palavras-chave ―ética ambiental‖. É a proposta de Nalini 

(2015), que mais se afasta do propósito desta pesquisa e das demais apresentadas sobre a 

mesma temática. Sua abordagem é totalmente voltada ao direito, com uma concepção de 

ambiente naturalista que leva sua discussão supostamente ética a cair nos discursos 

preservacionista e catastrofista, e recomendações morais um tanto limitadas a ―separar o 

lixo‖, ―economizar água‖ e afins. A EA há muito busca uma discussão mais crítica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já foram dados os passos iniciais para o desenvolvimento da pesquisa, de relevância 

social importante para o contexto histórico-social atual. Os fundamentos necessários foram 

mobilizados e a temática foi buscada para apresentar diferentes entendimentos. Como 

observado na revisão de literatura, muitas propostas teóricas são apresentadas à EA, 

principalmente no horizonte da complexidade e da ecologia humana, e alguns trabalhos 

discorrem sobre outras questões de valores ou deveres e suas potencialidades para o campo. 

Concluímos reforçando nossa intenção de fomentar o desenvolvimento da pesquisa 

ética em EA, apresentando nossa colaboração com resultados parciais do reconhecimento de 

possíveis caminhos de interpretação e indicando autores e obras que podem servir de ponto de 

partida, assim como foram ponto de partida para a presente pesquisa em desenvolvimento. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho emerge da discussão acerca da temática da proposta do ensino de Língua 

Portuguesa embasada na concepção interacionista orientada pelos PCNs, os quais indicam o 

trabalho a partir dos Gêneros Textuais, como também trazendo  à discussão a necessidade do 

desenvolvimento dos Temas Transversais por meio de todas as disciplinas, entre eles a 

Educação Ambiental. Temática essa que deve permear a formação de professores de Língua 

Portuguesa, tendo em vista a necessidade de discutir a organização de espaços formativos 

dentro da Rede Pública Municipal de Ensino, os quais possibilitem os professores sentirem-se 

pertencentes a esses espaços, como também comprometidos tanto com sua formação inicial 

quanto com a formação continuada, no que diz respeito ao trabalho com a linguagem numa 

perspectiva sociointeracionista. Concepção esta que considera a linguagem como produto da 

interação social, tratando de reintroduzir nos estudos da linguagem o aspecto social, 

interacional – em que é estudada de forma contextualizada e em funcionamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa. Perspectiva interacionista. Educação 

Ambiental. 

 

 

Introdução  

Através de um breve resgate histórico, trazemos como se instituiu o ensino tradicional 

(ou normativo) de língua, no Brasil. Lembra-nos Marcuschi (2001) que, no Brasil-Colônia, o 

ensino de língua voltava-se apenas para a alfabetização.      
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 A presente pesquisa traz o aporte histórico para situar o estudo da língua portuguesa, 

então  instituído pela Reforma Pombalina, em 1759. Oportunidade em que considera como 

modelo de língua os escritores clássicos - seguindo os aspectos da gramática, retórica e 

poética como também os preceitos da Filologia. A ideia de que a língua formava um grande 

quadro da identidade nacional e era a depositária da cultura nacional dá origem à visão de 

língua da Lei nº 5.692/71 como "expressão da cultura brasileira".    

 À língua estaria dispensada a ser o patrimônio e a pátria de um povo. Assim como, sob 

o ponto de vista jurídico, a língua é vista como constituinte da identidade nacional. Esse 

parecer nasce da visão oficial conservadora da língua – ao eleger a variedade linguística usada 

pelos grupos de poder como o código aceito "oficialmente" e, portanto, representante da 

identidade nacional.         

 Entretanto, é importante considerar que, por um lado, a variedade linguística não 

interfere na constituição da unidade nacional, posto que a natureza da língua é 

intrinsecamente heterogênea, e, por outro, também não vemos retratados o "patrimônio e a 

pátria" do povo brasileiro em outros países que falam a língua portuguesa, como em alguns 

países da África e mesmo em Portugal. Consideramos essencial salientar que a língua é parte 

integrante da identidade nacional, no entanto não é determinante, o que relativiza a imagem 

da língua como formadora da identidade nacional.      

 A concepção de língua como expressão do pensamento, que predominou 

exclusivamente na produção de manuais normativos para o ensino de língua até o final do 

século XIX, permanece ainda hoje nas concepções mais conservadoras, ao não admitirem 

outro ensino a não ser o da língua padrão, verificada nos cânones literários.  

 Logo, é dessa concepção que decorre a noção de erro, associada aos preceitos da 

gramática normativa, como tudo aquilo que foge à variedade eleita como modelo de correção 

da linguagem, fomentando o mito de que as pessoas que não conseguem se expressar segundo 

a modalidade padrão não sabem também pensar.      

 A chamada variedade culta ou padrão associa-se a um padrão cultural fixado na 

tradição escrita – por estar ao alcance de uma parcela restrita da comunidade, o que lhe dá um 

status diferenciado, transformando-a no veículo utilizado na transmissão de informações 

políticas e culturais.           

 Em consonância com a concepção de linguagem como expressão do pensamento, a 

Lei 5.692/71, atua no sentido de fixar a norma culta da língua como expressão da cultura 
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brasileira. No entanto, esse ideal baseia-se em uma concepção estática e homogênea de 

língua, pois pensa na sua unidade, sem considerar que a língua varia e que, portanto, conhecer 

uma língua é conhecer as suas variedades para o manejo social (FIORIN, 2001). 

 Além da concepção de linguagem como expressão do pensamento, não podemos 

deixar de dar evidência a outra concepção ressaltada pela LDB em questão, em decorrência da 

ênfase ao tecnicismo: a linguagem como instrumento de comunicação.  

 Enquanto a primeira caracteriza a visão tradicional de gramática como um conjunto de 

regras a serem seguidas, a segunda está presente no estruturalismo, que concebe a gramática 

como uma relação de estruturas, passível de classificação e descrição científica. 

Diferentemente do normativismo, o estruturalismo propõe descrever a língua tal como é 

falada por determinada comunidade, em determinada época.    

 No entanto, a operacionalização dessa concepção acaba por limitar-se à descrição da 

norma culta, uma vez que ao estruturalismo interessa a abstração linguística e não 

propriamente a realização linguística concreta de cada falante.     

 Ao ver a língua como instrumento de comunicação, do qual o falante se apropria para 

transmitir uma mensagem, essa concepção, como nos afirma Travaglia (2001) fez com que a 

Linguística não considerasse os interlocutores e a situação de uso como determinantes das 

unidades e regras que constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo falante do processo de 

produção, do que é social e histórico na língua. Assim, desvalorizou estudos voltados a 

aspectos semânticos pragmáticos, sociais, discursivos e cognitivos, destacando a língua como 

objeto autônomo que, como salienta Marcuschi (2001), age por si só, independentemente da 

posição do sujeito falante.        

 Apesar de não dar conta, como declarou Noam Chomsky (1972) do uso criativo da 

língua, o estruturalismo acarretou grande avanço no estudo dos aspectos formais da língua e o 

abandono do método dedutivo adotado pela gramática tradicional (apresentação das formas > 

regras de emprego > exemplos > exercícios-testes) em função do método indutivo (exemplos 

> exercícios estruturais > testes eventuais), que permitiria aos alunos adquirir automatismos 

necessários à prática da língua falada.        

 Ao chegar ao Brasil, na década de 1970, o modelo estruturalista da língua coincidiu 

com o momento histórico vivido pelo país, pautado no tecnicismo, esse modelo foi o 

priorizado pela LDB nº 5.692/71 e passou a dominar, desde então, o cenário do ensino de 

língua. Desta forma, a língua nacional ensinada na escola adquiriu um caráter emblemático, 
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servindo de instrumento de dominação ao poder político e militar, porque a própria concepção 

de língua corrente isentou as instituições de propiciar a reflexão e o posicionamento do 

sujeito, em face de um ensino centrado na repetição mecânica da estrutura da língua. 

 

A língua como representante do meio.  

Compreendemos que a vida em grupo estabeleceu diferentes formas de comunicação. 

Logo, os homens em formação chegariam a um ponto em comum: eles teriam algo para dizer. 

Corroborando com essa reflexão, de como nasceu a linguagem, Cheptulin (1982) afirma que 

com a linguagem a consciência recebeu uma forma material de existência correspondente a 

sua natureza social.         

 Nesse sentido, consideramos a partir de Marx e Engels que a ―linguagem é tão antiga 

quanto à consciência; a linguagem é a consciência real, prática (MARX e ENGELS, 2007, 

p.44)‖ que existe simultaneamente tanto para mim quanto para os outros. Isto é, a linguagem 

representa a consciência que os seres humanos tem do mundo, suas interpretações e 

concepções sobre o real.        

 Vygotsky (2008, p. 09), nesse mesmo viés, diz que ―o homem, por assim dizer é 

moldado pelos instrumentos e ferramentas que usa, e nem a mente nem a mão podem, 

isoladamente, realizar muito.‖ Desta forma, os instrumentos e seus produtos são os fluxos da 

linguagem interiorizada e do pensamento conceitual, que algumas vezes caminham 

paralelamente e outras vezes se fundem, um influenciando o outro.    

 Baseamo-nos em Vygotsky (1984), por ter trabalhado a concepção de atividade 

mediada como forma da compreensão dos processos cognitivos. Os conceitos e a linguagem 

que os infundem dão força e estratégia à atividade cognitiva, e nessa linha entendemos o 

papel da Língua Portuguesa como expressão da representação social dessas mediações. 

 A capacidade de impor estruturas superiores no interesse de ver as coisas de modo 

mais simples e profundo é tida como um dos poderosos instrumentos da inteligência humana. 

Esse autor dá início a uma perspectiva histórica na compreensão de como o pensamento se 

desenvolve e o que é o pensamento.      

 Entendemos como o autor no que diz respeito a quando nos referirmos à palavra, essa 

não se reporta a um objeto isolado. A função primordial da fala é a comunicação, o 
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intercâmbio social. Portanto, cabe uma crítica, aqui, quando o estudo da linguagem se baseia 

apenas na análise de elementos, também, essa função foi dissociada da função intelectual da 

fala.            

 A verdadeira comunicação humana avança ao significado da palavra. Na concepção de 

Vygotsky (1984), as formas mais elevadas da comunicação humana somente são possíveis 

porque o pensamento do homem reflete uma realidade e a conceitua (conceitualizada). Desse 

modo, o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o 

socializado, mas do social para o individual.      

 Desse modo, ao compreendermos que a linguagem se organiza do coletivo para o 

individual como reflexo de determinado contexto social, concebemos, igualmente, que é a 

partir dela – de sua forma interacional entre os seres humanos – que podemos propor e 

organizar outro ambiente social. Ambiente esse, o qual estamos entendendo enquanto meio 

natural ou enquanto meio construído pelo homem, no qual se dão as relações sociais.  

 Isso significa dizer que dependendo das interações que estabelecemos com a natureza 

natural e com os outros seres humanos em sociedade, teremos constituído determinado 

arcabouço essencial da linguagem. Isso equivale a dizer que meio natural ou o meio 

construído pelos seres humanos é o lugar em que essas interações acontecem – assim 

dependendo da constituição desse lugar e suas variantes podem surgir as diferentes 

constituições de língua.        

 Nesse sentido, consideramos que a Língua Portuguesa não deixa de ser a nossa língua, 

porém cada pessoa, em seu meio/região adapta-se à sua maneira de comunicação. Cada 

pessoa tem suas características e seus vícios de linguagem derivados de sua própria história. 

No entanto, entendemos que é por meio das interações que a linguagem cria corporeidade, 

acontecendo prioritariamente sob duas formas: interação mundo-pessoa e interação pessoa-

pessoa, equivalente a interação. Linguisticamente, entre as pessoas são chamadas de 

―comunicação‖ e as interações mundo-pessoa, consideradas como ―referência‖, nomeação, 

denotação, representação ou significação.       

 É importante apontarmos que toda reflexão sobre a Língua Portuguesa, seja sobre seu 

ensino ou pesquisa em quaisquer de seus aspectos, conduz ao pleno domínio das habilidades 

linguísticas. A linguagem como atividade cognitiva e discursiva e o domínio da língua, como 

sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística são instrumentos indispensáveis 

de participação dos seres humanos em sociedade.   
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Ensino da Língua Portuguesa sob o enfoque interacionista contribuição à Educação 

Ambiental  

 Compreendemos que o ensino de Língua Portuguesa tem a especial responsabilidade 

de traduzir um trabalho numa concepção interacionista sobre a linguagem. De tal forma, 

estamos considerando essa abordagem interacionista da linguagem enquanto contribuição ao 

Campo da Educação Ambiental, devido seu objetivo principal de socialização do ser humano, 

ao passo que esse conhece a si próprio, conhece, também, o meio no qual está imerso. 

 Assim, concebemos, a partir de Marcuschi (2008), que a linguagem que deve sustentar 

o currículo de Língua Portuguesa é aquela em que a sala de aula constitui um grande 

laboratório de investigação, onde conhecer não é um ato individual, mas uma ação 

cooperativa. Dessa forma, corroborando com a perspectiva crítica da Educação Ambiental, e, 

simultaneamente, superando a pedagogia em que o professor se limita a transmitir ou repetir o 

já sabido (FREIRE, 2015), a linguagem passa a proporcionar condições para garantir a 

construção coletiva do conhecimento.       

 Aliamos nosso entendimento sobre os estudos da linguagem e sua contribuição à 

Educação Ambiental  aos postulados por Bakhtin (1997), ao concebermos a linguagem como 

processo de interação, logo, a língua aparece em contextos de enunciação definidos, 

remetendo, sempre, a contextos ideológicos, o que corrobora com o posicionamento de que 

nenhuma palavra é neutra, mas sempre carregada de sentido, tanto pelo locutor quanto pelo 

interlocutor, caracterizando-se enquanto ponte. Para este autor, a palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. ―[...] A língua, no seu 

uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida‖. ( BAKHTIN, p. 47, 

1997).            

 Consideramos que o ato de fala ou, ainda, a enunciação em si, não pode ser 

considerada como individual, unicamente do ponto de vista da norma, mas ao contrário, a 

enunciação é de natureza social, de relação dialógica e seu elemento principal é a interação 

verbal. Bem como, entendemos a partir de Geraldi (1997), que a linguagem não é o trabalho 

de um artesão, mas trabalho social e histórico dos sujeitos, sendo que é para os outros e com 

os outros que ela se constitui.        

 Posto que a linguagem seja vista como processo de interação, a língua é usada não 
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apenas para a comunicação, mas também, para estabelecer a interação social. O indivíduo 

realiza ações, atua sobre o interlocutor, afirmação que está de acordo com Travaglia (2001) ao 

nos dizer que a linguagem é, pois, um lugar de interação humana, de interação comunicativa 

pela produção de efeitos de sentidos entre interlocutores, em uma dada situação de 

comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. Logo, a língua não deixa de ser 

expressão e comunicação, mas, além disso, passa a ser uma atividade sociointerativa.  

 É importante salientarmos que trabalhar a Língua Portuguesa, a partir da concepção de 

Marcuschi, resulta em oportunizar, na sala de aula, um conjunto integrado de atividades de 

leitura e de produção de textos orais e escritos. Assim, destacamos como fundamental 

entender a necessidade do estudo da linguagem embasado na concepção interacionista, a qual 

contribui ao Campo da Educação Ambiental crítica, questionadora dos paradigmas 

ideológicos estabelecidos pelo capital, enquanto ação, ao ser analisada como atividade e não 

apenas pela decodificação do código linguístico.      

 Em consonância com essas posições e suporte teórico sugerimos mostrar que todo uso 

e funcionamento significativo da linguagem ocorrem em textos e discursos produzidos e 

recebidos em situações enunciativas ligadas a domínios discursivos da vida cotidiana e 

realizados em gêneros que circulam na sociedade. Os pressupostos teóricos- metodológicos 

trazidos pelos PCNs, direcionam ao desenvolvimento de projetos didáticos que contemplam 

os Temas Transversais , sendo assim  consideramos  as aulas de Língua Portuguesa um 

espaço sólido - dentro das disciplinas que pertencem ao Núcleo Comum do currículo –  para o 

desenvolvimento de potencialidades para a formação de leitores/escritores críticos e atuantes 

de acordo com os princípios norteadores da Educação Ambiental.    

 Uma vez que as práticas de linguagem são uma totalidade e que o sujeito expande sua 

capacidade de uso da linguagem e de reflexão sobre ela em situações significativas de 

interlocução, entendemos que as propostas didáticas de ensino de Língua Portuguesa devem 

organizar-se tomando o texto (oral ou escrito) como unidade básica de trabalho considerando 

a diversidade de textos que circulam socialmente. Destarte, propõe-se que as atividades 

planejadas sejam organizadas de maneira a tornar possível a análise crítica dos discursos para 

que o estudante possa identificar pontos de vista, valores e eventuais preconceitos neles 

veiculados.           

 Assim organizado, concebemos que o ensino de Língua Portuguesa sob um enfoque 

interacionista, contribuindo ao desenvolvimento da postura crítica que propõe a Educação 
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Ambiental, possibilita constituir-se em fonte legítima de autonomia para o sujeito, condição 

para a participação social responsável. Sendo o domínio da língua, oral e escrita, fundamental 

para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso 

à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, 

produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a 

todos os seus estudantes o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 

cidadania - direito inalienável de todos. 

 

Nossas considerações  

 

 As discussões apresentadas no presente trabalho  nos suscitam outros questionamentos 

a respeito das possibilidades que surgem a partir da proposta  do trabalho com a  linguagem 

estar embasado na concepção interacionista, a qual vem discutir a importância da relação 

dialógica entre os sujeitos, explicitando a compreensão crítica dos textos, bem como a função 

da Língua Portuguesa dentro das disciplinas do Núcleo Comum do currículo, onde se propõe 

pensar e repensar a Educação Ambiental como prática pedagógica por meio dos Temas 

Transversais, conforme orienta o PCNs.  

Com um embasamento que se contrapõe ao Normativismo, o ensino de língua deve 

possibilitar a leitura do contexto, não sendo apenas uma memorização mecânica de palavras, 

mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade – proposta central do 

Interacionismo. 

Na evolução histórica da humanidade, o que vimos a respeito do ensino da Língua 

Portuguesa foi a imposição do ensino de uma língua dita como padrão – a língua culta, língua 

essa imposta pela classe dominante. Em nossa concepção, é indispensável que a proposta 

sociointeracional oportunize um processo que contemple uma compreensão crítica daquilo 

que se lê, onde se emancipa os sentidos para além da decodificação pura da linguagem escrita, 

contudo que se compreenda que linguagem e realidade estão imbricadas, numa relação de 

dialogicidade, cabendo entender como acontecem as relações entre texto e contexto. 

Sendo assim, segundo Antunes (2007) , no âmbito dos estudos sobre a linguagem, 

passam a ter prioridades conteúdos, objetivos e práticas pedagógicas que privilegiem a 

dimensão  ampla e funcional da linguagem – o que certamente incidirá sobre transformações 

na escola se tais dimensões forem realmente o centro do ensino e aprendizagem de línguas. 
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Trazendo às discussões essa concepção, tudo o que está a serviço da língua vem como 

proposta a desencadear outra forma de trabalho, logo, é importante enfatizar que a leitura dos 

mais variados textos nos também mais variados suportes textuais não significam uma ruptura 

com o trabalho com a linguagem, pelo contrário, o texto está impregnado de sentido – e é este 

espaço que a Educação Ambiental tem de galgar dentro da Língua Portuguesa. Como Tema 

Transversal trazer a inquietação necessária para que se fomente o debate acerca dessa 

temática. 

Nesse processo, tudo o que está a serviço da língua vem como proposta a aguçar a 

criticidade, de forma dinâmica, viva, no movimento dos textos, não como vocábulos estáticos, 

mas que necessitam ser desvelados dentro do contexto ao qual pertencem. E é na base dessa 

cisão que a Educação Ambiental compõe esse movimento dinâmico, em que necessitamos 

compreender qual e como se expressa o campo da Educação Ambiental, como também quais 

inquietações carregam de significação esse campo. 

Na medida em que compreendermos qual educação temos e qual educação almejamos, 

estaremos nos posicionado de forma crítica, superando a concepção da leitura apenas da 

palavra, mas propondo-nos a uma leitura mais rigorosa de mundo. 
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CAPES 

 

RESUMO: Este trabalho traz algumas questões e problematizações para o campo de saber da 

Educação Ambiental, potencializando o pensar sobre as mulheres do Pampa gaúcho e suas 

relações com a natureza e a Educação Ambiental. Através de uma perspectiva pós-

estruturalista, problematizamos verdades e certezas que atravessam a constituição das 

mulheres do Pampa e sua relação com a natureza e a Educação Ambiental. Nesta esteira 

buscamos na potência de algumas passagens literárias dos contos do escritor Aldyr Garcia 

Schlee e do Diário de Cecília de Assis Brasil, o que é falado, contado sobre as mulheres 

pampeanas, entendendo-as como fortes na construção do sujeito moderno. Ao longo da 

história do Pampa, se construíram modos diversos de ser e estar no mundo, diversas maneiras 

de lidar com o tempo e o espaço, através de muitas práticas, essas concepções foram e são 

apreendidas e interiorizadas. Mulheres e homens pampianos são constituídos através de 

práticas e relações que instituem gestos, modos de falar e agir, condutas e posturas 

apropriadas, no âmbito cultural, social, econômico, político e ambiental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Gênero. Pampa. 

 

 

ENTRELAÇAMENTOS POSSÍVEIS... EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GÊNERO 

 

Este trabalho traz algumas questões e problematizações para o campo de saber da 

Educação Ambiental, potencializando o pensar sobre as mulheres do Pampa gaúcho e suas 

relações com a natureza e a Educação Ambiental. Por isso neste momento inicial desta 

pesquisa de Dissertação que desenvolvo no Programa de Pós-graduação em Educação 

Ambiental trago a inquietação de Nietzsche que nos provoca ao perguntar: como nos 

tornamos aquilo que somos?  

O modo de constituir-se como mulheres, como pampa e como natureza é atravessado 
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pelos discursos, enunciações e acontecimentos que modelam, controlam e regulam a nós, 

sujeitos desse tempo. Partindo dessa premissa, buscamos a Educação Ambiental, como campo 

de saber importante e potente para a análise de mundo contemporâneo em seu processo de 

construção. Através de uma perspectiva pós-estruturalista, problematizamos verdades e 

certezas que atravessam a constituição das mulheres do Pampa e sua relação com a natureza e 

a Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental apresenta-se como possibilidade de olhar, perceber e 

compreender as relações de interdependências estabelecidas entre nós e a natureza, objetivo 

presente desde a primeira Conferência de Educação Ambiental em Tbilisi em 1977. Mas, foi a 

partir de 1992, que houve maior participação das mulheres nas conferências mundiais, 

especialmente na Eco-92, com contribuições para a Agenda 21 da ONU (capítulo 34), a 

Agenda 21 de Ação das Mulheres por um Planeta Saudável e pela Paz (Fórum Global, Eco-

92, revisada em Johannesburgo, 2002) e a Plataforma de Ação da IV Conferência das Nações 

Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz (Beijing, 1995), assim como na Rio+20 a 

Declaração do Território Global das Mulheres (VIEZZER, 2014). Esses instrumentos 

colaboraram no sentido de provocar a mobilização para a reflexão e construção de atitudes de 

mulheres e homens em relação à crise ambiental, incorporando o Gênero nas decisões 

relacionadas com o ambiente internacional, nacional e local (BRAIDOTTI  et al., 1994). 

Ao analisar os programas globais das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD e União Internacional de Conservação da Natureza – UICN, conforme pesquisa 

realizada por Ávila, Ribeiro e Henning (2016), destaca a operação do gênero como dispositivo 

que, articulado aos dispositivos de Sustentabilidade e da Educação Ambiental, procura gerir a 

população para se alcançar o desenvolvimento sustentável, ou seja, nesta agenda global o 

gênero vem enunciando e constituindo as mulheres na gestão do planeta para um melhor 

desenvolvimento no séc. XXI.    

Como educadoras-pesquisadoras ambientais assumimos um compromisso ético e 

político, nos provocando a pensar sobre este campo de saber:   

Pensar a educação ambiental através de uma articulação ética e política talvez seja 

uma possibilidade de criarmos outras formas de pensar, com indicações de linhas de 

recomposição em outros e novos contextos históricos que seja possível a existência 

humana. Talvez seja necessário reinventar práticas efetivas de experimentação e 

maneiras de ser no contexto social, mental e ambiental que se configura neste século 

XXI (HENNING, 2012). 
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Neste contexto, entendemos a Educação Ambiental como um ato político, segundo 

Reigota (2009) a Educação Ambiental é a análise das relações políticas, econômicas, sociais e 

culturais entre a humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos. Pensar o 

campo da Educação Ambiental requer problematizar o que entendemos por natureza, e 

compreender o quanto somos atravessados por discursos que ensinam para os modos como 

olhamos e nos relacionamos com ela. As mulheres do Pampa gaúcho com suas múltiplas 

visões de natureza, historicamente desenvolvidas através dos modos de ver e de viver, de 

interagir e de proteger o ambiente. Leandro Guimarães (2008, p. 88) apresenta alguns modos 

pelos quais a natureza vem sendo historicamente significada na cultura:  

É na cultura, nesse espaço de circulação e de compartilhamento de significados, que 

vamos aprendendo a lidar com a natureza e, também, vamos estabelecendo nosso 

lugar no mundo, ou seja sabendo quem nós nos tornamos dia a dia. 

Aprendemos a ver o mundo a partir da cultura e de que se estabelecem na cultura as 

formas de compreensão e de interpretação do mundo que, ao serem colocadas em circulação, 

passam a ser muitas vezes aceitas em determinadas épocas e por diferentes grupos sociais 

(WORTMANN, 2010).  

Nesse sentido, segundo Ribeiro et al (2004)  as práticas culturais – pedagógicas - que 

ensinam tipos de pensamento e de ações em relação a si, aos outros e ao mundo não se 

limitam as instituições escolar e acadêmica e às práticas aí instituídas, mas se estendem a 

diferentes práticas – as midiáticas, as sexuais, as escolares, as familiares, etc. – que, ao 

produzir e compartilhar determinados significados, ensinam, configurando tipos particulares 

de identidades e de subjetividades. 

O Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia 

(GEECAF/FURG) traz importantes contribuições para o campo de saber da Educação 

Ambiental, entre eles destaco os estudos realizados por Vieira e Henning (2014) que ao 

pesquisar a música pampiana, buscaram provocar novas discussões no campo da Educação 

Ambiental, entendendo esta arte como uma importante ferramenta para pensarmos como vem 

se dando a constituição de saberes referentes à natureza e a relação do homem com a 

paisagem natural na região do Pampa; assim como, o trabalho de pesquisa realizado por 

Schlee e Henning (2016) que trazem provocações importantes sobre o gaúcho como produção 

cultural, com o objetivo de problematizar as certezas e a essência gaúcha e sua relação com a 

natureza. 
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REPENSANDO SOBRE MULHERES PAMPEANAS E SUAS RELAÇÕES COM A 

NATUREZA 

 

Antes de marcar o Pampa como um local, buscaremos entende-lo como território, 

enxergar as relações, na tentativa de analisar os modos como um lugar em estudo foi sendo 

preenchido de pessoas, de histórias, de significados em um momento específico, em uma 

circunstância específica (GUIMARÃES, 2010).  

Neste imaginário pampeano e na historiografia regional aparece a figura enaltecida 

do gaúcho: 

O homem reflete, em sua personalidade psicológica. Os aspectos fisiográficos da 

terra. Estrutura temperamental simples, moderada e equilibrada. É vibrante quando 

ferido em seu orgulho; cessadas as razões de sua inquietação, torna-se generoso e 

equânime, se vencedor; altivo e firme , se vencido. É audacioso e empreendedor; 

possui espírito largo, como largos são os horizontes da terra gaúcha. Naturalmente 

voltado para os labores campeiros, não hesita em tornar-se soldado para repelir os 

violadores de suas fronteiras (FORTES, 1965, p.10). 

Este gaúcho como símbolo do Rio Grande do Sul é também encontrado na literatura 

de Érico Veríssimo, Barbosa Lessa, João Simões Lopez Neto assim como na obra ―O 

Gaúcho‖ de José de Alencar de 1870, comparando o gaúcho ao pampa: ―nenhum ente, porém, 

inspira mais energicamente a alma pampa do que o homem, o gaúcho. De cada ser que povoa 

o deserto, toma ele o melhor; tem a velocidade da ema ou da corça, os brios do corcel e a 

veemência do touro. (...) Tal é o pampa‖(ALENCAR, 2002, p.16.). 

Segundo Golin (1992) o conservadorismo regionalista e o tradicionalismo insistem 

na existência de um padrão cultural e revelam sua visão otimista do universo latifundiário 

como padronização da identidade rio-grandense. Dentro dos Centros de Tradição Gaúcha 

(CTG) se produz modos de ser gaúcho e de conduzir a conduta de homens e mulheres, ao 

exercer uma ―vigilância comemorativa‖ necessária para reinventar e manter o culto aos 

costumes e tradições gaúchas.  

Foucault nos convida a pensar numa história externa, exterior da verdade:  

Seria interessante tentar ver como se dá, através da história, a constituição de um 

sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a partir do que a verdade se 

dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, e 

que é a cada instante fundado e refundado pela história (FOUCAULT, 2002, p.10). 

A partir de diferentes contextos sociais, políticos, culturais, históricos, as 
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representações em torno desse gaúcho vem sendo fabricadas, assim como das mulheres 

pampeanas, não há um momento ou uma origem específica. Torna-se importante pensarmos e 

problematizarmos o quanto estes ditos fabricados na cultura nos ensinam, nos subjetivam, e 

muitas vezes determinam modos de ser e de viver no Pampa gaúcho. 

Conforme Dutra (2002) que traz a discussão sobre a prenda no imaginário 

tradicionalista, analisando o discurso que criou e recriou o gaúcho, assim como a prenda 

estabelecendo o papel das mulheres neste espaço de culto às tradições, e mais: 

o processo de construção da prenda, através dos discursos e das práticas que se 

cruzaram para forjá-la como tradução singular das diversas figuras de mulheres da 

história do Rio Grande do Sul - a "mulher gaúcha" -, com um destino e sentimentos 

definidos como apropriados para o gênero feminino. Esses discursos, tomados como 

construções, formam a trama que trás a prenda para a história. A partir de uma 

produção de diferentes representações sobre as mulheres, o Tradicionalismo foi 

instituindo a memória hegemônica, estabelecendo os contornos da prenda e 

silenciando outras interpretações (DUTRA, 2002, p.3). 

Para Joan Scott o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos e também uma forma primeira de significar as relações 

de poder. Para problematizar e pensar como nos constituímos mulheres no Pampa gaúcho:  

precisamos substituir a noção de que o poder social é unificado, coerente e 

centralizado por alguma coisa que esteja próxima do conceito foucaultiano de poder, 

entendido como constelações dispersas de relações desiguais constituídas pelo 

discurso nos ―campos de forças‖(36). No seio desses processos e estruturas, tem 

espaço para um conceito de realização humana como um esforço (pelo menos 

parcialmente racional) de construir uma identidade, uma vida, um conjunto de 

relações, uma sociedade dentro de certos limites e com a linguagem – conceitual – 

que ao mesmo tempo coloque os limites e contenha a possibilidade de negação, de 

resistência e de reinterpretação, o jogo de invenção metafórica e de imaginação 

(SCOTT, 1995) 

Nesta esteira buscamos na potência de algumas passagens literárias, o que é falado, 

contado sobre as mulheres pampeanas, entendendo-as como fortes na construção do sujeito 

moderno. Na literatura contista, como nos fala Aldyr Garcia Schlee (1988), contos que não 

chegam a ser campeiros ou criollos, enquanto gaúchos, mas que também não são 

propriamente urbanos, como fazem os uruguaios, prefere chamá-los de cuentos puebleros; de 

pueblos, em geral de pueblos pobres. Na literatura acredito que somos ensinados e 

convocados a pensar como somos constituídas mulheres e como se estabelecem as relações 

socioambientais no Pampa gaúcho. 

O rancho era caiado de branco, estava sempre varrido em volta e enfeitado com 

roupas na corda. A irmã, mais para gorda, levantava, mateava, capinava, varria, 
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lavava, cozinhava, comia, sesteava, acordava, lavava, varria, mateava, dormia. E 

cortava lenha, trazia água. Plantava. Colhia. Tinha seus pintos, uma galinha sura e a 

terneira guacha. Não se queixava. (SCHLEE, 2011, p. 15) 

As representações encontradas nos trabalhos literários, como no exemplo acima, 

auxiliam nas fabricações de algumas verdades sobre natureza e Pampa que, nesse embate de 

forças vão nos capturando e tornando-se parte de nossas ações diárias. No conto de Aldyr 

Garcia Schlee nos mostra a forma de relacionarmos este espaço caracterizado culturalmente, 

no social, político, econômico e ambiental. Nesses discursos vamos nos construindo e 

expressando verdades como fabricações desse próprio tempo.  

Elas viviam ali, as duas, com os netos e sobrinhos; viviam ali mas o lugar não tinha 

nome. Ali não era nada; era só a casa no meio do campo e nem ficava perto de algo, 

de um coxilhão que fosse, ou de uma canhada ou sanga que se chamassem ao menos 

de Sanga Rasa ou Canhada Chica. O lugar não tinha nome: era só a casa, o haverio 

de poucos bichos em volta e, dentro, os trastes para dormir e para comer, e o 

chirimbolo de sempre, numa miséria de não se acreditar.(SCHLEE, 1988,p.72) 

Mulheres e homens pampeanos são construídos através de práticas e relações que 

instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e 

posturas apropriadas, portanto os gêneros se produzem nas e pelas relações de poder(LOURO, 

2014). 

Nesse contexto, não basta compreender o Pampa apenas como um espaço natural, de 

paisagem, vegetação e biodiversidades típicas, é preciso considerar a dimensão sociocultural. 

O gaúcho, habitante natural desta região, completamente integrado ao seu meio, com traços 

culturais que se manifestam em seus costumes, na culinária, na arquitetura, nas lidas 

campeiras, fazendo do Pampa uma verdadeira paisagem cultural (BENCKE; CHOMENKO; 

SANT‘ANNA, 2016) 

Assim como Virgínia Vieira (2017) pontua na sua Tese: ―um sujeito que pertence a 

essa paisagem, um gaúcho que enaltece a sua terra... Um gaúcho que é a natureza‖ (p.60), 

sendo a fabricação discursiva do Naturalismo poético-pampeano se torna possível ante um 

novo elemento na constituição da natureza, o gaúcho: 

A partir disso, compreendemos que, talvez, se trate de uma nova conceituação de 

natureza que não é mais apenas formada pelos elementos naturais. Mas é, também, o 

próprio homem, o gaúcho, que pertence a essa natureza. Ou seja, o enunciado em 

suspenso nos evidencia poeticamente uma articulação entre cultura e natureza. 

(p.62) 

As relações das mulheres com a natureza, o Pampa e a Educação Ambiental são 
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interpelados através da cultura, por significados que se estabelecem diariamente. No livro 

―Diário de Cecília de Assis Brasil‖, a autora Cecília, é filha de Cecília Prates de Castilhos e J. 

F. de Assis Brasil, nascida em Washington em 26 de maio de 1899 e falecida em 11 de março 

de 1934, na Granja de Pedras Altas, atualmente município de Pedras Altas, Rio Grande do 

Sul. Através das vivências de Cecília de Assis Brasil com o pampa gaúcho narrados no seu 

diário, podemos pensar e problematizar como se constitui essas relações com a natureza e os 

modos de vida no campo? 

Terça-feira, 24 de outubro de 1916 – (...) Demos umas voltas a pé, de tarde, e as 

minhas companheiras tentaram convencer-me que São Paulo ou Paris são melhores 

que o Ibirapuitã. Quando for a esses lugares saberei ao certo, mas por enquanto 

agarro-me ao meu ideal: a vida no campo. Sou assim, e agora? Tenho plena 

confiança de que meu amor ao campo nunca cessará de crescer (ASSIS BRASIL, 

1983) 

Quarta-feira, 15 de novembro de 1916 - Recebi um cartão de Vovó e lhe escrevi 

uma carta, de que tirei estes trechos: ―Quisera mandar-lhe um pouco deste rico 

cheiro de mato e flores e pasto que daqui estou sentindo. Sentada embaixo de uma 

enorme acácia, rodeada pelas árvores que formam a nossa Floresta, sinto uma 

moleza em todo o corpo, que é deliciosa. Estive aqui uma porção de tempo sozinha, 

escutando um sabiá que tem ninho aqui perto, e observando os diferentes tons das 

folhagens em volta de mim. É hora mais quente do dia. Mas a Floresta é tão 

fresquinha que todos os dias, depois do almoço, trago para cá um livro ou o meu 

diário para passar a tarde entretida. Trago o bordado só quando as manas vêm 

comigo, porque elas são tão brincalhonas que é impossível ficar-se sossegada. O 

Francisco vai aparecer daqui a pouco, a cavalo, para reclamar o mate, e pouco 

depois toda a criançada também, como um bando de caturritas, rindo e brincando 

pelo meio das árvores‖ (ASSIS BRASIL, 1983). 

Segundo Raymond Williams (2011), as relações entre o campo e a cidade são 

historicamente bastante variadas, e ao longo do tempo se cristalizam os modos como vemos 

essas relações:  

O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, inocência e 

virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber, 

comunicações, luz. Também constelaram-se poderosas associações negativas: a 

cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de 

atraso, ignorância e limitação.  

A vida no campo e/ou nas cidades das mulheres do Pampa gaúcho é variada, sabemos 

que há uma multiplicidade de formas de ver, ler, narrar e se relacionar com a natureza 

(GUIMARÃES, 2008) que são histórica e socialmente construídas e variam de acordo com o 

tempo e dentro das culturas e por um período de tempo. Em permanente diálogo com os 

significados produzidos pelas gerações que nos antecederam através dos séculos, vivemos 

imersos em uma rede de sentidos culturais historicamente construídos: desde uma visão 



 

456 
 

antropocêntrica, cunhada a partir do século XV, em que situa o homem como centro do 

universo, sendo a natureza como domínio do selvagem, do ameaçador e do esteticamente 

desagradável estabeleceu-se sobre a crença de que o progresso humano era medido por sua 

capacidade de dominar e submeter o mundo natural; assim como, no século XVIII que se 

inicia uma mudança importante na percepção da natureza, chamado este fenômeno de ―novas 

sensibilidades‖, que se orientavam para a valorização das paisagens naturais, consideradas 

parte das raízes do interesse contemporâneo pela natureza (CARVALHO, 2012). Assim, ao 

longo da história, somos herdeiros diretos de experiências que marcaram as relações humanas 

com o Pampa e de acordo com as formas e objetivos que nos relacionamos com a natureza, 

segundo Carvalho (1991, p.16): 

Nunca é demais repetir: as explicações e as definições, sejam do que for, inclusive 

da natureza, jamais conseguirão se dissociar das ideias – e objetivos - de mundo de 

quem explica ou define. Isto é, para uma mesma pergunta – o que é natureza? -, 

encontraremos muitas respostas, dependendo do agrupamento humano, do tipo de 

sociedade, ou da classe de quem responde. 

Isabel Carvalho (2012) nos provoca a repensar nosso olhar sobre as relações entre a 

sociedade e a natureza, isso significa ―desnaturalizar‖ os modos de ver que tínhamos como 

óbvios, questionando conceitos já estabilizados em muitos campos da experiência humana. 

Através da nossa experiência histórica, em que somos marcadas pela história, podemos 

reinventar novas maneiras de ser e estar no mundo. 

Através de experiências históricas, as concepções de mundo e sua natureza são formas 

europeias de se ver a realidade, pois foi a partir de fatos históricos produzidos na Europa dos 

séc. XV e XVI que vários lugares e sociedades foram integradas em um espaço mundial, 

através das navegações e rotas de comércio, com a expansão do capitalismo, corresponde 

também a chamada ―Revolução Científica‖ tendo como porta-vozes Copérnico, Bacon, 

Descartes, Newton entre outros (Carvalho, 1991). Como nos fala Isabel Carvalho:  

No método científico, a separação entre sujeito e objeto desdobrou-se em outras 

polaridades excludentes: natureza/cultura, corpo/mente, sujeito/objeto, 

razão/emoção. Somos seres de nosso tempo e, por isso, marcados por essa tradição 

do pensamento ocidental. Tal maneira de ver o mundo, a qual tem sido denominada 

de paradigma moderno, entrou em crise justamente por não conseguir responder 

adequadamente aos novos problemas teóricos e práticos que atravessam a vida 

contemporânea, entre as quais os ambientais (CARVALHO, 2012, p.116). 

Para Garcia (1992) a dicotomia natureza/cultura não é universal e não há uniformidade 

no significado de natureza, cultura, masculino, feminino; portanto os significados e noções 
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diferem entre homens e mulheres, assim como entre homens e entre mulheres. Pode se 

constituir uma estratégia fértil para o pensamento ao desconstruir dicotomias 

(masculino/feminino, cultura/natureza, produção/reprodução, público-privado), 

problematizando os polos e evidenciando que cada polo não é uno, mas plural. Nas relações 

sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, os sujeitos 

vão se construindo como masculinos e femininos, arranjando e desarranjando seus lugares 

sociais, suas disposições, suas formas de ser e estar no mundo (LOURO, 2014). 

Assim como Ávila, Ribeiro e Henning (2016) nos fala que, além da desconstrução da 

categoria mulher, atualmente é problematizada a relação das mulheres com a natureza e o 

meio ambiente. Se a categoria ‗mulheres‘ não pode ser considerada universalizante, tampouco 

podem suas relações. Nesse contexto, mulheres e meio ambiente não podem ser naturalizados 

e homogeneizados. 

Dentro do debate ambiental porque examinar a questão de gênero e natureza? Qual a 

relação entre a mulher e a natureza? Ela é diferente entre a relação homem/natureza? 

Questões que Garcia (1992) traz que nos faz pensar nos modos como nos constituímos como 

natureza e como mulher no Pampa gaúcho, e o quanto esses discursos são fabricados na 

cultura que, atrelados por relações de poder, fazem emergir verdades e saberes, dados como 

naturais. A filosofia se torna potente para o campo da Educação Ambiental ao nos provocar a 

pensar nos modos como conceituamos, valorizamos e nos relacionamos com a natureza e que 

vêm sendo fabricados, modificados através da história e da cultura.  

Através da literatura e de músicas pampeanas, algo nos sugere que há alguma coisa 

fundamental ou inata na relação mulher/natureza, uma forma de essencialismo (noção de uma 

essência feminina imutável e irredutível). E ainda Vargas-Monroy; Pujal i Llombart (2013) 

nos alerta, que a retórica acerca da natureza das mulheres seria um elemento especialmente 

relevante, para a condução de sua conduta e para a produção de corpos e subjetividades 

femininas ―adequadas‖. 

A partir de uma análise enunciativa, Marcello (2009), mostra como o dispositivo da 

maternidade – que teve seu surgimento a partir de condições de possibilidade específicas e 

datadas do final do século XVII –, está voltado para a produção de uma experiência materna. 

E ainda nos fala que a partir da diferenciação sexual entre homens e mulheres, fez-se possível 

a inserção política e social desiguais, funções marcadas pelo determinismo natural dos corpos, 
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e assim delineadas as finalidades de homens e mulheres no âmbito econômico, político e 

cultural. 

La mujer se encargó de las labores domésticas y del campo; además, engendraba 

hijos. El hombre era el que vivía afuera. No pertenecía al hogar sino de noche, 

cuando iba a cargarla de hijos. Mujer y hombre vivieron en estado de divorcio 

llevando, por vergüenza, una vida que los avergonzaba. Ser cariñoso, trabajar para la 

prole, cuidar del honor, eran cualidades negativas. Y en cambio el prestigio, la 

hombría, la paternidad, estaban en ser reacios, insensibles, nocturnos. Se deprimían 

los valores positivos y, en compensación hidráulica, se enaltecían los contrarios. 

Mujeres y hombres nacieron en esos hogares, en el campo o en la ciudad, con los 

consiguientes matices diferenciales en lo externo; se criaron en ellos, en ellos se 

multiplicaron y de nuevo aparecieron en los nietos otra vez. (ESTRADA, 1933, p. 

16) 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 

 

Ao longo da história do Pampa, se construíram modos diversos de ser e estar no 

mundo, diversas maneiras de lidar com o tempo e o espaço, através de muitas práticas, essas 

concepções foram e são apreendidas e interiorizadas, tornando-as quase ―naturais‖ (ainda que 

sejam fatos culturais). Na literatura, na historiografia regional, assim como nas músicas 

pampeanas, segundo Vieira e Henning (2014) o homem aparece como um sujeito valente, 

heroico, bravo, viril, um homem do campo, acostumado na lida com os animais, domador de 

cavalo, amigo e muitas vezes resistente às forças da natureza, marcada pela figura enaltecida 

do gaúcho, mas é Estrada (IBIDEM) quem trás as diferenças, as amarguras, e a rusticidade de 

se viver no Pampa, e de ser mulher no Pampa. Mulheres e homens pampianos são 

constituídos através de práticas e relações que instituem gestos, modos de falar e agir, 

condutas e posturas apropriadas, no âmbito cultural, social, econômico, político e ambiental. 
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RESUMO: A Ambientalização Curricular (AC) na Educação Superior vem se fortalecendo 

no campo das pesquisas em Educação Ambiental (EA). Isto porquê tal processo se mostra 

como uma possibilidade de (re)significação dos modos de sentir, pensar e agir numa 

conjuntura social que demanda uma outra forma de experienciar e compartir vivências, 

saberes e conhecimentos socioambientais. Ao considerar tais premissas, este ensaio teórico 

objetiva estabelecer diálogos que permitam compreender a contribuição da AC na primeira 

etapa do Percurso Formativo em Educação Ambiental – PFEA (KITZMANN, 2014) dos 

sujeitos aprendentes:  a sensibilização socioambiental. Para tal, ressalta-se a necessidade de 

uma EA Estética (EAE), que também é crítica e transformadora, capaz de resgatar no ente 

humano um pertencimento dialético ao outro e ao meio ambiente, na intenção de estabelecer 

um vínculo de cuidado com estes e consigo mesmo. Dessa forma, ao integrar esses valores 

nos currículos dos cursos de formação superior, se contribui para o ser-sensível, capaz de 

perceber e atuar nos lugares a sua volta, na busca de uma (re)transformação socioambiental, 

em prol à qualidade da vida planetária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientalização Curricular. Educação Superior. Educação 

Ambiental Estética. 

 

O EMERGIR DA TEMÁTICA 

 

As discussões sobre as formações dos profissionais e a ênfase que as Instituições de 

Ensino Superior (IES) dão à Educação Ambiental (EA) são necessárias diante das situações 

por quais nosso planeta vem passando. De acordo com Morales (2009), as Universidades se 

apresentam como um importante centro para a formação em EA, sensibilização, e à 

ressignificação de valores, percepções e conceitos, principalmente na organização e na 

valorização dos saberes com o intuito de aproximar-se das situações socioambientais da 

sociedade. 

Desse modo, percebe-se a urgente necessidade de que essas situações sejam discutidas 

nos processos de formação nos cursos universitários, para que ocorram transformações das 
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concepções dos futuros profissionais, gestores públicos e da sociedade em geral acerca da 

complexidade das interações ser humano - sociedade - meio ambiente, da vulnerabilidade 

social, e da prevenção de desastres e riscos ambientais. Não bastasse, autores como 

Figueiredo, Guerra e Carletto (2014), Marcomin e Silva (2010), Morales (2009), Guimarães, 

Soares et al. (2009); Sato e Santos (2003), entre outros, consideram ser indiscutível o papel 

das universidades na integração das dimensões da EA e da Sustentabilidade em suas diversas 

frentes de atuação (ensino, pesquisa, extensão e gestão), em prol a uma construção de uma 

sociedade mais justa, igualitária e ética. 

É neste viés que o processo de ambientalização está estreitamente interligado à 

integração e execução de estratégias socioambientais, articulando o diálogo de saberes, de 

conhecimentos, de ações e valores sociais, éticos, estéticos, ambientais e sustentáveis no 

contexto educacional. Entretanto, para que essas articulações sejam internalizadas pelos 

sujeitos que (com)partilham suas vivências nesses lugares de formação, se faz necessário que 

a AC perpasse por todas as etapas do Percurso Formativo em EA
174

 - PFEA (KITZMANN, 

2014). Isto porque compreende-se que os processos de constituição dos indivíduos são 

caracterizados por este percurso ―[...] que vai da sensibilização à cidadania ambiental, 

garantindo que os sujeitos desenvolvam as capacidades de participação efetiva e qualificada, 

característicos do objetivo maior da EA [...] (KITZMANN, MOTA, 2017, p. 185). 

Considerando este fato e a relevância da temática, este ensaio teórico, oriundo de 

estudos realizados em um Programa de Doutoramento em EA, na Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG, tem por objetivo estabelecer diálogos que permitam compreender a 

contribuição da AC na primeira etapa do PFEA dos sujeitos aprendentes:  a sensibilização 

socioambiental. Isto porquê não se pode avançar nas etapas formativas sem que uma delas não 

esteja completamente constituída pelos indivíduos. Ou seja, sem a sensibilização ambiental, 

não há possibilidades significativas de haver uma compreensão crítica-reflexiva das 

problemáticas que assolam a sociedade, muito menos de assumir uma responsabilidade, na 

busca de competências que constituem a cidadania ambiental dos sujeitos. 

Para que esta primeira etapa formativa se efetive nas ações educacionais, aposta-se 

na integração de objetivos e princípios de uma Educação Ambiental Estética – EAE (MOTA, 

2016) nos currículos das IES. A partir dela, seria possível (re)aflorar a sensibilidade e o elo 
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entre o ser humano consigo mesmo, com o outro e com a natureza, que possibilite 

(re)determinar valores, (re)pensar ações, buscando a existência do com-partir, necessário para 

(re)transformar a conjuntura social em que os sujeitos estão integrados, (re)significando o ser-

sensível. 

Posto isto, visando uma melhor organização e compreensão, este ensaio está 

subdividido em seções. Na primeira, O emergir da temática, encontra-se uma breve 

contextualização e relevância da temática, o objetivo, bem como uma explanação inicial da 

concepção de EA a ser dialogada nas próximas tessituras. A seguir, emerge a seção 

Ambientalização Curricular na Educação Superior e a sensibilização dos sujeitos por meio 

da Educação Ambiental Estética, que apresentará, brevemente, como o processo de 

ambientalização nas IES vem se constituindo no cenário brasileiro, e qual sua importância na 

constituição de profissionais e cidadãos responsáveis por suas ações socioambientais. Ainda, 

serão desbravados os horizontes da compreensão a partir de uma EA capaz de (re)significar o 

modo de viver e experienciar o mundo. Por fim, as Considerações atuais, que não apresentam 

o fim das discussões, mas sim, premissas para que as mesmas possam ser aprofundadas no 

decorrer dos próximos diálogos acerca da temática. 

 

AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E A 

SENSIBILIZAÇÃO DOS SUJEITOS POR MEIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ESTÉTICA 

 

As pesquisas acerca do processo de AC na Educação Superior vêm se potencializando 

no cenário brasileiro. Esse impulso se dá a partir da criação da Rede de Ambientalização 

Curricular no Ensino Superior – Rede ACES – no ano 2000, envolvendo Universidades da 

União Europeia e da América Latina. Desde então, autores como Guerra e Figueiredo (2014, 

2017), Kitzmann (2007, 2014), e Oliveira (2012, 2017), têm voltado seus estudos para 

compreender e implementar esse processo nos sistemas de ensino universitários. 

 Segundo a Rede ACES (2002), a AC pode ser conceituada como como um processo 

contínuo de produção cultural de outras possíveis relações entre a sociedade e a natureza, com 

justiça socioambiental, solidariedade, equidade e ética universal e deferência às diversidades. 

Esse processo está voltado à formação de profissionais comprometidos com a busca 

permanente das melhores relações possíveis entre a sociedade e a natureza, atendendo aos 
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valores da justiça, solidariedade e da equidade, aplicando os princípios éticos universalmente 

reconhecidos e o respeito às diversidades. 

Ainda, de acordo com Sánchez e Junyent (2015), a ambientalização  

 
[...] precisa permitir a análise da realidade socioambiental e a investigação de 

alternativas coerentes com os valores da sustentabilidade; envolver as diferentes 

áreas do conhecimento, e fomentar ações em colaboração com diferentes 

instituições. Além disso, precisa proporcionar competências de pensamento global 

em relação com o meio e fomentar a responsabilidade, o compromisso e a ação da 

comunidade educativa em relação com o desenvolvimento de características de 

identidades ambientais (SÁNCHEZ, JUNYENT, 2015, p. 1). 

 

Assim, percebe-se que o processo de ambientalização nas instituições precisa atingir 

sua organização, seu funcionamento, suas ações e os sujeitos que ali estão (com)partindo suas 

experiências de vida. Tanto o currículo explícito como o oculto são afetados, surgindo outras 

maneiras de pensar e outras formas de trabalho que quebram os paradigmas de ensino 

tradicionais e/ou conservadores (SANMARTÍ; PUJOL, 2002). Este processo precisa 

proporcionar, a priori, bases epistemológicas que servirão de suporte nas práticas dos sujeitos 

enquanto cidadãos e também profissionais.  

Dada tamanha importância ao processo de AC, a Rede ARIUSA
175

 - aprovou em 2013 

o PROYECTO RISU: Definición de indicadores para la evaluación de las políticas de 

sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas (BENAYAS, 2013), coordenado pela 

Universidade Autónoma de Madrid. O referido projeto teve como um dos principais objetivos 

definir indicadores para a avaliação das políticas de sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental nas universidades latino-americanas. A partir desses indicadores
176

, é possível 

realizar um balanço de como as universidades estão incorporando o processo de 

ambientalização, considerando os quatro eixos estruturantes das IES: a gestão, o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

Pautados nisso, Guerra, Figueiredo et al. (2015, p. 27), buscaram explanar como esses 

quatro eixos se mostram dentro do processo de AC. No que se refere à pesquisa, esta precisa 

considerar o diálogo de saberes, contribuindo para desmassificação e a descolonização do 
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 Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Tem como 

propósito promover e apoiar a elaboração de ações no campo do Ensino Superior, assim como promover uma 

cooperação acadêmica e científica voltadas ao ambiente e à sustentabilidade (ARIUSA, 2015). 
176

 Constituem 11 dimensões relacionadas com os campos da política institucional; sensibilização e participação 

da comunidade universitária; responsabilidade socioambiental; docência; pesquisa, extensão, transferência de 

tecnologia; urbanismo e biodiversidade; energia; água; mobilidade; resíduos; e contratação responsável - 

licitações sustentáveis (FIGUEIREDO, JUNKES et al., 2015). 



 

465 
 

conhecimento. No âmbito da Gestão, é necessário que as questões ambientais sejam 

incorporadas nas diretrizes das políticas da instituição, como o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Ao que se propõe às questões do 

Ensino (e é nesse eixo que a AC tem sua gênese instaurada), ―a ambientalização se 

transversaliza nas Políticas Curriculares, que implica no diagnóstico dos indícios de 

ambientalização nos Projetos Pedagógicos (PP) e Planos de ensino (PE) dos cursos 

oferecidos‖ (op cit., p. 28). Por fim, a Extensão, a qual é responsável pelas articulações com 

as demais dimensões, estabelecendo estratégias e projetos para envolver a comunidade em 

espaços de formação continuada e permanente. 

Além dessas questões, Kitzmann e Asmus (2012) afirmam que o processo de AC 

também está baseado na ressignificação de valores e práticas, com o objetivo de integrar 

conceitos e referenciais da EA, seja nos currículos que já estão construídos, em novos 

modelos curriculares ou até mesmo em todo o sistema no qual estes fazem parte. Nesse 

movimento, o processo de AC contribui para o fortalecimento da primeira etapa do PFEA 

(KITZMANN, 2014): a sensibilização. Ela remete à percepção sensível dos acontecimentos 

socioambientais, resgatando valores esquecidos à mercê da conjuntura social, que impõe 

padrões a serem seguidos de forma injusta e banal. Assim, os currículos da Educação Superior 

precisam integrar, em sua organização, princípios e objetivos de uma EAE como uma forma 

possível de potencializar as relações entre a práxis e o conhecimento. Isto porque o ―sensível 

não é mais um fator secundário na construção da realidade social, [...] não é apenas um 

momento que se poderia ou deveria superar. [...] É preciso considerá-lo como elemento 

central no ato de conhecimento‖ (MAFFESOLI, 1998, p. 188). 

De caráter transformador e emancipatório, a EAE é aquela que está conectada com os 

sentidos e os valores do ser-humano
177

, oriundos dos experimentos sensoriais e significativos 

baseados em concepções individuais e coletivas, vivenciadas e construídas durante a história 

de vida de cada um. Esse experienciar, que se dá na essência intrínseca de cada sujeito, 

permite que as capacidades compreensivas sejam afloradas nos processos atitudinais que 

serão um devir das práticas profissionais dos sujeitos em formação das IES. Desse modo, o 

sentimento sensível do cuidado precisa ser potencializado a fim de que decisões sejam 
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 Aqui compreendido na vertente ontológica do ser (HEIDEGGER, 2012). Logo, ser-humano, remete à 

necessidade de vir a tornar-se humano, na essência do ser, encharcado de emoções, sentimentos e capacidades 

reflexivas que levam à compreensão do ser-e-conviver no Oikos. 
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pensadas a favor de uma vida de qualidade para os seres que compartem sua existência em 

Gaia. Considerando tal fato, a EAE apresenta uma grande possibilidade para   

 

Resgatar no ente humano um pertencimento dialético
178

 ao outro e ao meio 

ambiente, na intenção de estabelecer um vínculo de cuidado com estes e consigo 

mesmo. Vínculo resultante da estimulação e potencialização da sensibilidade 

humana, visando uma (re)transformação de comportamentos e um (re)aprender a 

perceber profundamente os acontecimentos socioambientais, proporcionando um 

saber-agir em prol à qualidade de vida planetária (MOTA, 2016, p. 4). 

 

 Desse modo, o experienciar estético busca fundar modos de ser e conviver que 

ressignifiquem a essência humana, permitindo uma emancipação de determinados valores 

que, pela razão de uma imaginário social, são mitificados como necessários à sobrevivência. 

―Quem vivencia o fenômeno da experiência estética tem diante de si um mundo muito mais 

amplo e flexível que aquele desenhado pelas sociedades de consumo (MARIN; OLIVEIRA, 

2005, p. 209)‖.  

Considerando estas premissas, a integração da EAE nos currículos da Educação 

Superior, voltadas à sensibilização crítica dos indivíduos, assume um caráter formativo 

articulado à conexão das experiências junto à consciência de cada um, criando subsídios a um 

(re)aprender a ―viver juntos em nossa Terra‖, como afirma Sauvé (2016, p. 288). Logo, a 

estética e a educação para a sensibilidade humana voltam-se à dimensão da própria existência, 

fortalecendo as percepções críticas que subsidiam ações em prol ao cuidado da vida 

planetária. Logo, a AC precisa promover uma estimulação da (re)conexão dos seres humanos 

à natureza, do olhar atento à diversidade dos seres vivos, das diferentes culturas locais, da 

tradição oral, entre outras, potencializando a percepção sensível do meio ambiente e suas 

relações. 

 

CONSIDERAÇÕES ATUAIS 

 

Compreender o processo de AC não se dispõe de uma tarefa simples. Isto porque ele é 

constituído por inter-relações complexas, que dão origem a diversificados matizes da 

dimensão formativa socioambiental. A educação para o sensível, mencionada anteriormente, 
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 Pertencimento dialético como aquele em que não há um sentido de dependência e posse de uma parte pela 

outra, nem de parasitismo. Mas sim, um pertencimento em que duas ou mais partes se inter-relacionam, 

emergindo um sentido de indissociabilidade, onde há troca de sentimentos, experiências e estruturas (intelectuais 

e/ou materiais) para a qualidade de vida dos envolvidos. 
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quando integrada nos currículos que orientam as práticas teórico-metodológicas e as demais 

vivências nas instituições de ensino, permite que os sujeitos em formação contribuam para a 

mudança de um paradigma que ainda é conservador, positivista e fragmentado, imposto pela 

ciência moderna na construção dos conhecimentos. Por ainda persistir esse modelo curricular 

tradicional, o processo de ambientalização parece ser barrado em obstáculos epistemológicos 

que não permitem um repensar das ações institucionalizadas nesses lugares de aprendizagens, 

e como consequência disto, o currículo ambientalizado pode, por muitas vezes, ser visto como 

um horizonte utópico a ser alcançado 

Desse modo, é possível salientar que, para que haja o horizonte compreensivo da 

necessidade de integrar a EA nos currículos na busca de romper paradigmas, a sensibilização 

(primeira etapa do Percurso Formativo em EA) precisa estar em pleno movimento de 

instigação, a fim de que possa emergir uma percepção sensível, flexível e atenta, capaz de 

(re)conectar o ser-humano com os lugares que vivenciam suas experiências. 

A partir dessa flexibilidade e dessa amplitude de ver o mundo, a responsabilidade 

socioambiental para o cuidado de si mesmo, do outro e de Gaia, começa a reacender as faíscas 

da sua fortaleza, fazendo com que os sujeitos percebam de que são partes do cosmos, e não 

seres fragmentados que o veem de fora num sentido de dominação. Por isso, reafirma-se a 

necessidade da integração de uma Educação Ambiental Estética, que resgate, na Educação 

Superior, a sensibilização sobre as questões ambientais e participação na defesa da qualidade 

do meio ambiente, potencializando os valores na busca do cuidado de si, do outro e do 

planeta.  
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RESUMO: 

 O presente trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado da primeira autora. O tema 

perpassa as contradições éticas na educação ambiental praticada nos locais de confinamento 

animal. Traz dados coletados em uma visita de campo relativa à pesquisa, no Criadouro 

Conservacionista São Bráz, em Santa Maria/RS e o entrelaçamento da problemática com 

outras fontes dialogáveis. Problematiza também o caráter frágil do termo Educação Ambiental 

utilizado, largamente, como roupagens para ações indesejadas. A hipótese almejada é de que 

não é possível a realização de uma Educação Ambiental ética e reflexiva enquanto os animais 

forem expostos vivos como meios, ferramentas. Sabe-se, no entanto, que, na maioria desses 

locais, não há outra saída senão manter os animais presos, daí vem a conveniência da 

utilização dos mesmos para uma aprendizagem do ―não-fazer‖, o que nos remete a paradoxos 

e contradições éticas exigentes de uma visão sistêmica da questão. O método e a 

fundamentação filosófica são embasados na complexidade de Edgar Morin. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Animais. Confinamento. Educação Ambiental 

 

 

INTRODUÇÃO  

É sabido que o termo Educação Ambiental tem sido utilizado pelas mais diversas 

instâncias e pessoas indiscriminadamente, para desespero de muitos estudiosos da área. O 

conceito tem servido de amparo e subterfúgio para diversas premissas e atividades que nem 

sempre constituem medidas reflexivas, éticas ou educativas, o que seria o mínimo esperado 

para quem se ancora sobre a expressão Educação Ambiental. Tem servido também para 

justificações e camuflagens associadas a ações de degradação moral e ambiental, buscando a 

amenização da sensação do público em geral. 

A questão dos Direitos Animais é uma crescente constante nos campos da Filosofia, 

do Direito e da Educação Ambiental por estar irrefutavelmente conectada com a ética. E 

também por questionar os valores, sentidos, sentimentos, tradições e hábitos humanos ao 
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longo dos milênios, propondo a permanente reconstrução dos mesmos. Este artigo trata da 

conexão entre Educação Ambiental e Direitos Animais em um dos nichos em que essa 

conjunção é gritante: o uso do animal confinado para fins de Educação Ambiental e os 

conseqüentes impasses éticos e práticos que a polêmica implica. 

Este trabalho é um recorte da pesquisa em andamento da primeira autora, que 

pretende mapear e problematizar os dilemas éticos encontrados nos locais que mantêm 

animais em cativeiro sob pretexto, principalmente, de Educação Ambiental. Trazemos aqui 

uma experiência vivenciada no ano de 2014, que gerou muita reflexão e conhecimento da 

necessidade de demanda de soluções práticas para o problema dos cativeiros animais. Neste 

artigo, relataremos um pouco sobre o estágio presencial da autora no Criadouro 

Conservacionista São Bráz. Ele está localizado em uma área rural com 40 hectares no Passo 

da Ferreira, no Distrito de Boca do Monte, na cidade de Santa Maria/RS. Este estabelecimento 

não é um zoológico. Ele configura-se como fiel depositário do IBAMA, legalizado sob 

registro número 2/43/96/0001.0, acolhendo e abrigando animais encontrados em situação de 

risco, e que não tenham outra possibilidade de salvaguarda, provenientes, por exemplo de 

domesticação, tráfico, circos, maus tratos, acidentes, violência ligada à caça e território, etc. O 

local segue um protocolo de Educação Ambiental próprio, e é por esse motivo, também, que 

traçamos aqui uma breve análise. Nossa hipótese é a de que, salvo seja inevitável em tempo, 

espaço e na condição dos animais, casos pensados um a um por especialista, a exposição de 

animais vivos para a Educação Ambiental reverte-se num grande desserviço prático-

ideológico. 

Antes, porém, é importante esclarecermos de onde falamos para uma melhor 

visibilidade da nossa postura diante da manutenção dos cativeiros animais no século XXI. 

Compreendemos que o Abolicionismo Animal
182

 é a medida mais ética, ainda que lenta, para 

reconstruirmos nossa relação com os outros animais que não os humanos. Para nós, o 

Abolicionismo Animal é condizente com nossa idéia de Educação Ambiental, campo do 

conhecimento que deveria privilegiar a ética e a igualdade para todos os seres e ambientes. 

Desta forma nos colocamos contra uma educação ambiental que se limita simplesmente a 

fomentar um ―mercado verde‖, ou ao terrorismo da culpabilidade individual pregada pelas 
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seus fins. (N.A.) 
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mídias e, principalmente, àquela que se associa às grandes empresas para amenizar ou 

disfarçar os estragos que esta causa à sociedade. 

Devemos problematizar por quem, para quem e por que se faz Educação Ambiental 

nos locais que abrigam animais em cativeiro e como é que se dá essa Educação Ambiental. De 

uma forma geral, a Educação Ambiental dita ativa nos locais de cativeiro, tanto os lucrativos 

quanto os de socorro aos animais, debruçam-se sobre alertar as pessoas acerca do respeito e 

admiração à fauna. A contradição começa logo no princípio. Respeitar e aprisionar são duas 

palavras que possuem entre si um abismo. É claro que alguns locais utilizam a própria 

situação miserável do animal atrás das grades como o retrato da vitimação e do que devemos 

não fazer. Ainda assim, é complicado diagnosticar se as crianças/espectadores entenderão a 

proposta, apenas sentirão uma compaixão efêmera, ou até mesmo desejarão também possuir 

aquele animal interessante, pensando em todo o carinho que poderiam lhe dar, o que 

constituiria a antítese do que se espera. Eticamente, o método de mostrar o que NÃO 

queremos é mais inevitável nos abrigos de animais recolhidos, em locais que não almejam a 

visitação, e que não têm por intuito fazer coleções para impressionar crianças. Nos zoológicos 

comuns este cenário tem passado por uma emergência de mudança ideológica e as equipes a 

favor de sua perpetuação se agarram, com furor, nas questões de conservação e educação 

ambiental. Assim o antigo ―entretenimento‖ está inevitavelmente mesclado às premissas ditas 

mais dignas, e assim, ―perdoado‖. A questão que fica sem resposta é: Para os animais, o que 

mudou? Estamos diante de uma educação ambiental que, além de incompleta e mal 

interpretada é, vastamente, antropocêntrica. 

No entanto os dados que trazemos aqui não são provenientes de lucros, desculpas e 

disfarces, já que o São Bráz, como já foi dito, não se constitui em um mantenedor de coleções 

para exposição. Ainda assim, vamos perceber os perigos da dita Educação Ambiental, quando 

se trata de testemunhar a indignidade a que tantos seres sencientes
183

 são submetidos por 

causa de tradições humanas alienadas e alienantes, além do risco de buscar no suposto bem 

estarismo
184

, que não é suficiente, um alento para nossa dor empática. 
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 Senciência: capacidade de sofrer, de sentir dor e prazer; ―ciência‖ de si. 
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 Corrente do protecionismo animal que prega que desde que nos preocupemos com o bem estar dos animais, 

podemos utilizá-los para nossos fins. 
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METODOLOGIA  

Este texto baseia-se na experiência prática de um trabalho realizado no Criadouro São 

Bráz. O método para a produção deste artigo, portanto, é um relato de experiência, 

concomitante com resultados parciais de pesquisa, proporcionados por uma instituição de 

acolhimento de animais silvestres e exóticos, e que possui e pratica um projeto de Educação 

Ambiental para os visitantes, que se limitam apenas a grupos de estudantes (escolas, 

universidades e outras instituições de ensino). 

A atuação deste estágio
185

 rendeu um certificado de sessenta horas de manejo de fauna 

silvestre, uma entrevista com o responsável pelo estabelecimento, seu Projeto de Educação 

Ambiental impresso, uma cópia da listagem dos animais residentes do criadouro, no plantel 

de declaração anual de atividades do próprio IBAMA, a estadia no próprio local, fotos, 

vídeos, anotações e muita experiência. A atividade consistia, basicamente, na colaboração 

para o preparo da alimentação dos animais, tarefas de higienização e acompanhamento e 

auxílio na entrega da comida em todos os recintos, para conhecer a rotina, juntamente aos 

tratadores que lá trabalham. Foram seis dias de estadia, possibilitando uma observação dos 

animais do amanhecer ao anoitecer, inclusive ouvindo-os na madrugada. Ao fim do dia 

sobrava um tempo para a pura observação. Fotografias, filmagens, observações e notações 

foram feitas em intervalos, em momentos de alimentação e antes do fim do dia. O convívio 

com as pessoas que trabalhavam lá (donos, tratadores, voluntários, outros pesquisadores), 

além de uma escola que visitou o espaço e um representante do IBAMA foi um agente 

determinante para que fosse formulado esse relatório que aqui apresentamos em forma de 

artigo, e que se constitui como parte de um subcapítulo de tese.  

Após apresentarmos os dados e a vivência no Criadouro São Bráz, fazemos uma 

relação teórica com outro estudo de caso em zoológicos, estudado e citado a partir de artigo 

na Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental – REMEA. E ancoramo-nos em 

Edgar Morin para defender nossa epistemologia de trabalho. 

O CRIADOURO SÃO BRÁZ E O “PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

PRÁTICA” 

O ―Projeto de Educação Ambiental na Prática‖, desenvolvido neste espaço, a partir da 
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 Referimo-nos a ―estágio‖ como o período de atuação, estudo e trabalho, no local indicado, para fins 

acadêmicos. 
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cópia do documento que me foi dado, existe desde o ano de 2005 e usa o conhecimento sobre 

o sofrimento do animal, que chega mutilado e vítima do descaso, para a conscientização e 

educação da população visitante em relação à natureza. Seu público são crianças e 

adolescentes em idade escolar, e são apresentados fatores como os prejuízos causados pelo 

tráfico, as consequências da caça predatória, o abandono dos animais, assim como enfatiza a 

importância da preservação da fauna.  

De acordo com o projeto os alunos são recepcionados no Galpão Crioulo, local 

abrigado de 300 metros quadrados, interno ao espaço do criadouro, onde ocorrem palestras, 

aulas e instruções sobre a visita, que leva duas horas. Na sala de Educação Ambiental são 

mostradas ferramentas e armadilhas usadas pelos caçadores para capturar os animais, bem 

como as formas desumanas com que estes são submetidos. Através do Projeto Ninheiro (aula 

inerente ao Projeto de Educação Ambiental) os estudantes visualizam diversos ninhos e 

aprendem sobre a sua construção para que desta forma possam respeitar a moradia e o lugar 

onde estas espécies se reproduzem. Os estudantes também visualizam penas de diversas 

espécies de aves, aprendendo assim a fazer sua identificação. Depois o monitor acompanha o 

grupo para mostrar os animais nos seus devidos recintos repassando informações como nome 

comum, nome científico, distribuição geográfica, habitat, hábitos alimentares, a importância 

da espécie no equilíbrio ambiental, sua defesa, comportamento, tempo de vida, etc. O projeto 

prega que é importante a busca pelo despertar da sensibilização, ensinando a importância do 

respeito aos animais, independente de sua aparência, e do equilíbrio ecológico, pois crê que 

fazemos parte de uma complexa interdependência entre todos os elementos do planeta. 

Não foi possível averiguar resultados da aplicação deste projeto, pois só foi 

presenciada uma visita escolar, cujos estudantes eram primários, portanto grande parte das 

informações ideológicas não pôde ser repassada. Podemos afirmar, porém, que a intenção e a 

iniciativa parecem ser as melhores possíveis neste contexto, mas que o uso dos animais 

continua sendo exercido, na medida em que estão expostos e vistos como dispositivos. Esse 

dilema vai contra as premissas do abolicionismo, que considera cada indivíduo merecedor de 

valor e respeito, além do que nem sempre é funcional a questão do sacrifício de um pelo todo. 

Há, porém, no criadouro um monumento interessante, poético e de grande proporção, que 

acaba sendo, na minha opinião, uma das melhores ferramentas visuais para a Educação 

Ambiental que lá é praticada. Trata-se do Monumento da Liberdade (Figura 1), um enorme 
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amontoado de gaiolas e armadilhas vazias que chegaram lá como abrigos temporários de 

animais provindos do tráfico, ou mesmo de residências. Alguns dos espaços cubiculares 

desses pequenos cárceres (Figura 2) não permitiam, nem ao menos, que o animal se 

movimentasse minimamante. Creio que, quando avistado, esse monumento pode dar uma 

idéia, ainda que passiva, do terror que esses animais passaram. A escultura instiga nossa 

imaginação com sua estética singular e nos proporciona certo alívio sentimental e uma 

sensação de liberdade, quando vemos que todos aqueles cubículos gradeados e telados estão 

vazios. E que, jogados ao relento, jamais serão reutilizados 

 

Figura 1: Monumento da Liberdade            Figura 2: Nichos onde foram transportados pequenos pássaros 

     

Fonte: Acervo da autora                                              Fonte: Acervo da autora 

Alguns animais parecem apresentar condições psíquicas e físicas pertinentes ao 

retorno para seu habitat. Comparados a vários outros, gravemente feridos, nascidos em 

cativeiro, dependentes afetivos, dependentes práticos e vítimas de outros problemas, 

conseguimos localizar uma lista de animais que parecem manter seus instintos de 

autoproteção, permanecendo ferozes e ―ariscos‖, e/ou simplesmente saudáveis, características 



 

476 
 

necessárias para a vida em liberdade, além do que são animais cujos habitats são regiões 

locais, assim que não necessitariam do inconveniente de transportes em longo prazo ou de 

difícil acesso. Assim, pareciam apresentar condições de soltura imediata na natureza. Seriam 

inofensivos aos seres humanos circundantes e, mesmo que lhes faltassem presas ou 

predadores, um sistema de adoção à distância poderia ser efetivado. Nas anotações feitas 

durante o estágio essa lista consistia em: cutias, jaguatirica, corujas e outros rapinantes, 

porcos catetos, emas, pumas, sorros (graxains), jacarés, gato mourisco, araras, e pequenos 

pássaros como, por exemplo, cardeais. Algumas dessas intuições foram corrompidas no 

momento da entrevista, quando houve acesso a maiores informações sobre o histórico e 

condições atuais de vários animais. Outras permanecem em pensamentos inquietos e inférteis, 

na angústia por uma utópica liberdade de tantos desses animais. A partir desta experiência em 

campo, também podemos afirmar que a burocracia, por vezes, é efetivamente a responsável 

pelo fechamento dos cadeados. As grades, para o observador, mas não para os animais, 

passam a ser simbólicas. Bem como outra situação similar e perturbadora é notada, o 

recolhimento de animais por motivos banais e que, uma vez depositados no criadouro, jamais 

sairão de lá. E, mesmo assim, legalmente, não há nada que se possa fazer.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Vários dos animais observados encontram-se em estado psicológico visivelmente 

perturbado, mesmo vivendo em recintos aprovados pelas normas do IBAMA. O registro da 

entrevista, bem como fotografias e vídeos apresentam forte argumentação para que se 

confirme a hipótese da pesquisa em andamento, qual seja, que os cativeiros animais são 

injustificáveis para educação ambiental, pesquisa ou entretenimento. É importante, porém, 

repetir que o Criadouro é um espaço de abrigo aos animais vítimas de maus tratos nas 

diferentes situações. Neste sentido o criadouro é um local de salvaguarda, sem dúvida. Na tese 

há o detalhamento maior sobre as histórias e condições de várias espécies observadas, 

particularmente. Não é possível trazer aqui todas elas, tanto quanto é difícil escolher um único 

exemplo para descrever neste artigo. O que é importante dizer é que o ambiente do cativeiro 

animal é, indiscutivelmente, melancólico e angustiante. E dizemos isso baseados também em 

outras experiências reais, outros locais de visitação, espetáculos, palestras, livros, 
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filmes/documentários, artigos, etc. 

Para adentrarmos em uma breve fundamentação teórica neste texto vale dizer que tem 

crescido, exponencialmente, o número de trabalhos e eventos acadêmicos na área dos Direitos 

Animais. Entretanto o nicho que abarca a conexão entre a nossa relação com os animais e a 

Educação Ambiental é um pouco menor. Mas são esses trabalhos que propulsionam o cenário 

desse vínculo do ponto de vista ético-ideológico, e é a partir deles que podem se fortalecer 

novas teorias acerca do tema. Isso representa, ao mesmo tempo, uma conquista e uma ameaça. 

Explicamos: à medida em que se solidificam categorias de Educação Ambiental elas influem 

em novas construções do tema, e criam certas autenticidades. Como é sabido, a Educação 

Ambiental é um campo de conhecimento novo, do ponto de vista acadêmico, e se comparado 

aos outros campos que lhe dão corpo. Dessa forma grandes paradigmas permanecem 

insolúveis como, por exemplo, um consenso para a identidade da Educação Ambiental, o 

paradoxo sociedade x natureza, as questões éticas nas relações entre humanos e o ambiente, e 

entre humanos e outros humanos, e assim ilimitadamente. Acontece que, por causa dessa 

indeterminação que, reconhecemos, nem sempre negativa, muitas práticas se fazem 

contraditórias, tanto na teoria quanto na realidade observada empiricamente, legitimando, 

muitas vezes, o sofrimento, justamente daqueles que deveriam ser amparados e protegidos por 

uma concepção de Educação Ambiental. Isso acontece com vários tipos de população, 

humanas ou não. O caso de criadouros animais e zoológicos retrata muito bem essa 

problemática. E é sobre esse aspecto que nos debruçamos ao buscar embasamento para nosso 

argumento neste relato.  

Foi possível encontrar um paralelo para o tema deste texto em artigo encontrado na 

Revista do Mestrado em Educação Ambiental – REMEA, jan-jul, 2015, intitulado 

―Fortalecendo a educação ambiental nos zoológicos: reflexões sobre a concepção de recintos 

educadores para conservação de onças pardas‖. O trabalho em questão traz os resultados de 

uma pesquisa sobre a Educação Ambiental praticada em três zoológicos do interior paulista. 

Nessa referência encontramos alguns pontos conciliadores com a experiência que trazemos, 

mas não encontramos uma base comum satisfatória do ponto de vista ideológico, já que as 

autoras focam, especialmente, no proveito das pessoas enquanto público de Educação 

Ambiental, em detrimento de sua resposta ambiental e social sobre o problema do animal em 

si. Um dos pontos concomitantes com a experiência no São Bráz, trazido pelas autoras em sua 
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pesquisa nos zoológicos em questão, é que ―a história de vida desses animais tem grande 

potencial de problematizar as relações entre os seres humanos e as onças pardas na região 

junto aos visitantes, fortalecendo o aspecto educador do zoológico‖, Oliveira e Oliveira, 2015, 

p.270. 

No entanto, o cuidado com o bem estar do animal, no relato de pesquisa de Oliveira e 

Oliveira, se mostra sempre acompanhado, quando não ignorado, por uma preocupação com a 

compreensão do público acerca do animal, muito mais pelo conhecimento de espécie, num 

caráter científico, de aprendizagem técnica, do que para o animal se beneficiar diretamente. 

Elas contam, por exemplo, que em um dos zoológicos observados os objetos para 

enriquecimento ambiental
186

 eram colocados dentro dos recintos na hora da visita do público 

para que a pessoa presenciasse o momento de maior interação do animal, inteirando-se, assim, 

de mais um aspecto sobre aquele animal (Oliveira, 2015, p.276). Desta forma ignora-se o 

tédio doentio e angustiante de que esses animais são padecentes, na maior parte do seu tempo, 

pois o que se considerou significativo foi a experiência visual do visitante humano. Entende-

se que essa operação para essas autoras, foi enquadrada como educativa. Outra grande 

problemática com que esbarramos repetidamente na obra citada é a questão da Educação 

Ambiental para a conservação, o chamado ―conhecer para conservar‖, o que pode se 

configurar quase na mesma premissa de qualquer preconceito, pois aquilo que me é estranho, 

não merece meu respeito ou afeto? Essa é a contramão da ética solidária. Foi visto também no 

artigo citado que dar oportunidade para as pessoas estarem próximas aos animais é um dos 

papéis da área expositiva dos Zoos. As autoras colocam que  

Os objetivos de proporcionar o contato direto com o animal e educar as 

pessoas para a conservação estão condizentes com a missão das instituições 

participantes da pesquisa e com o papel atual dos zoológicos. No entanto, a 

expressão de um objetivo e do outro no recinto de exposição, vai depender 

da combinação dos elementos que o constituem, OLIVEIRA, 2015, p.266. 

Para fundamentarmos nosso texto traçamos a conexão entre nosso relato e a 

epistemologia que seguimos, qual seja, a complexidade, evidenciada por Edgar Morin. A 

complexidade considera os impasses, as contradições e as dualidades como parte do todo. Não 

prega a verdade absoluta, compreendendo que o ―tecer junto‖ é fundamental na elaboração de 

um entendimento. Nesse sentido há diversos momentos em que Morin, mesmo sem debruçar-
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 Prática de complexificar o ambiente do cativeiro, promovendo interação e novidades para o animal, para fins 

de que exerça tarefas similares as que teria na natureza, diminuindo assim o estresse do confinamento. 
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se particularmente sobre o assunto em questão, nos ajuda a compreender a problemática dos 

animais cativos. Essas contradições podem ser percebidas por exemplo entre o bem por si mesmo 

(ética) ideológico, e a prática real atualizada, como nas seguintes questões - O declínio da Natureza 

enquanto espaço selvagem intocado: Aqueles animais que ainda estão encarcerados, ou ainda 

o serão, onde estariam no caso da liberdade? Os cativeiros, dessa forma, aprisionam ou 

salvaguardam? A Educação Ambiental, no caso exposto, é uma conveniência humana a partir 

de necessidade ecológica, solidária, científica, ―ética‖, ―educacional‖? Esse processo é 

dialógico, ou é um paradoxo antropocêntrico? Outra problemática que pode ser acolhida pela 

epistemologia da complexidade é sobre o dualismo Indivíduo x Biodiversidade, muito 

presente nos locais de confinamento animal,costumeiramente voltados ao interesse do 

patrimônio genético em detrimento da senciência dos indivíduos. Será que vale a pena o 

sacrifício de um para ―salvação‖ de ―todos‖? Outro dilema é o do enriquecimento ambiental, 

normalmente visto dentro da corrente bem-estarista não representa a necessidade de liberdade 

dos animais. Ainda assim, para aqueles que não têm saída do cativeiro o enriquecimento pode 

diminuir o sofrimento. Nesse caso a prática se contrapõe à teoria, mas não devemos perder de 

vista o pulso, a vida, a dor, a existência dos animais que encontram-se confinados. Cada um 

deles é um indivíduo, e para aqueles  cuja abolição não chegar o enriquecimento é o mais 

ético a fazer. 

  Não poderemos aqui responder a cada uma dessas questões como merecem. Mas a 

reflexão que demandam nos inclina para o apoio na teoria de que tudo está conectado, e nada 

pode ser ignorado. A natureza selvagem está diminuindo com a destruição dos habitats, logo, 

não podemos simplesmente achar que é solução soltar os animais, nem podemos ter certeza 

que soltos na natureza estarão salvaguardados do humano. A complexidade também prevê 

mais a soma do que substituição, assim não podemos eleger, determinantemente, qual o 

sentido principal do respeito aos animais, e sim considerar vários fatores, como a 

Racionalidade E (e não OU) Compaixão, como estopim dos Direitos Animais. 

Os Dilemas éticos encontrados nesse estudo se edificam também com base no conceito 

de ―ecologia da ação‖, MORIN, 2011. A ecologia da ação designa que nem sempre a intenção 

da ação é alcançada na ação. É possível que hajam desvios, clinamens, que façam com que as 

ações tenham outros finais que não os previstos. Isso é bem possível em uma Educação 

Ambiental em instituições de cativeiro animal, onde a informação é difusa diante do possível 
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arrebatamento da presença do animal. 

Podemos ainda aprofundar, filosoficamente, a própria vida, em relação às interações que a 

fazem vida. Assim surgem as questões: Ainda que pela sua própria sobrevivência, até que 

ponto a vida em cativeiro apresenta-se vantajosa, ou que características de ―vida‖ ela passa a 

ter? Se existimos a partir dos significados que nos auto-aplicamos, o que são esses animais 

além de máquinas de manter o organismo vivo? Que representações deles mesmos, dos outros 

e do mundo passam a ter? O animal fora do habitat, desse modo, pode ser imaginado quando 

diz o autor: ―nenhum corpo, nenhum objeto, pode ser concebido fora das interações que lhe 

constituíram e das interações das quais ele participa necessariamente‖, MORIN, 2013, p.78 

(Método 1: A Natureza da Natureza). 

Outro conceito pertinente deste autor, para essa pesquisa, é sobre a ordem e desordem: A 

natureza parte do caos – a desordem. Nesta pesquisa poderíamos ilustrar que o cativeiro é a 

ordem premeditada: limitada, programada, controlada. E a liberdade – a natureza – a 

desordem: ilimitada, imprevisível, mutável, complexa, diversa, fértil, e portanto, mais 

próxima da plenitude. ―Quanto maiores a diversidade e a complexidade dos fenômenos em 

interação, maiores são a diversidade e a complexidade dos efeitos e transformações 

resultantes dessas interações‖, MORIN, 2013, p. 72. Um animal no cativeiro teria interações 

ordenadas, (se as tiver e ainda assim muito limitadas). Um animal em liberdade teria 

interações desordenadas, e assim muito mais naturais e ricas. No cativeiro, toda ação é nula, 

não há expectativa, não há motivação, não há esperança, não há entendimento, não há 

esconderijo, não há força suficiente, muitas vezes não há companhia desejável, não há 

espontaneidade, não há espaço para os instintos. Dificilmente o animal compreenderá que o 

confinamento a que está submetido é uma medida para o seu próprio bem. Não havendo todas 

essas coisas, talvez para o animal o que exista seja uma subvida. E a pergunta que não cala em 

quem observa esses fatores é: ―vale a pena?‖ Essa pergunta só poderia ser respondida pelos 

próprios animais, fora isso ela não passa de um questionamento inerente a um irrefutável 

dilema ético que permanecerá sem resposta, a não ser por reflexões parciais, por raciocínios 

calculistas acerca do pior e do menos pior para uma natureza terceira, como muitos ainda a 

vêm, na perpétua dualidade sociedade x natureza. 

Considerações Finais 
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Se há resultado positivo dessa educação ―torta‖ dos zoológicos e outros espaços, neste 

caso, cabe averiguar que para o espectador sensível aquela situação do animal preso é 

degradante; coloca o ser humano em posição de ridículo e não lhe traz alegria ver ou ouvir o 

animal naquela condição. É preciso denegrir as ações que levaram o animal a estar ali. É 

preciso que não seja interessante vê-lo ali. E é preciso que o respeito seja entendido, muitas 

vezes, como distância, na ação não intervencionista, da mesma forma que cada um de nós 

gosta de viver sem ataques à nossa liberdade e privacidade, dentro ou fora do nosso lar. 

O que percebemos, agora do ―ponto de vista do animal‖, é que, mesmo na melhor das 

iniciativas e intenções, o cativeiro dificilmente cumpre um papel de oferecer ao animal uma 

vida minimamente satisfatória a não ser pela alimentação recebida. No que diz respeito a 

usufruir das condições da natureza e de utilização de seus instintos, os cativeiros mais se 

assemelham a pesadelos do que a lares. Entrementes, locais como o Criadouro São Bráz, são 

preferíveis, do ponto de vista moral, se compararmos aos zoológicos, mas que acabam por 

constituírem uma ilustração dos mesmos problemas e resultados de outros cativeiros. 

Infelizmente, apesar das conhecidas críticas que os estudiosos da Educação Ambiental 

fazem ao antropocentrismo ele vigora, mesmo em espaços e condições que deveriam 

promover exemplos gritantes do contrário. A Educação Ambiental com animais de cativeiro, 

se não bem refletida e ponderada, pode acabar convencionando-se e acomodando-se em um 

dos fatos que lhe é mais oponente e hostil: a utilização da miséria alheia para o ensino. É 

quase como afirmar que maltrata-se por lazer, e depois maltrata-se para ensinar a não 

maltratar. A palavra ―sensibilização‖ usual e apropriadamente repetida nesses casos deve vir 

acompanhada mais de clareza do que de terror, mais de possibilidades do que piedade, de uma 

mudança de pensamento que se faça permanente em relação às consequências das ações 

humanas. Assim, confirmamos nossa hipótese de que, salvo seja inevitável em tempo, espaço 

e na condição dos animais, casos pensados um a um por especialista, a exposição de animais 

vivos para a Educação Ambiental é um grande desserviço prático-ideológico-pedagógico, 

numa contradição ética, baseada na declaração e aceitação imediata de que se faz o melhor 

possível. 

Se pensarmos em complexificar nossa hipótese poderíamos questionar: Diante da 

experiência referida quais seriam as expectativas para uma Educação Ambiental futura, em 
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locais de cativeiros de animais, e como isso se reflete nos próprios animais? A resposta, ao 

nosso ver, é que pouco ou nada tem sido feito de realmente educativo enquanto o público 

considerar um lazer a visita a uma ―coleção‖ viva exposta. No caso em questão, no qual a 

instituição não gera lucro financeiro, e os animais não têm outra possibilidade, a Educação 

Ambiental deverá ser cada vez mais incisiva e enérgica, se for para continuar usando os 

animais como meios para algo, ou seja, que essa educação funcione não apenas para 

sensibilizar as pessoas, mas cativá-las ao ponto de se sentirem parte de um todo ativo, que 

inclui aquele sofrimento vislumbrado. No que se refere a uma mudança efetiva para os 

animais a expectativa não é otimista, já que cada um dos indivíduos, provavelmente, 

permanecerá onde e como está, e a luta moral e prática se foca em casos futuros, na 

diminuição do tráfico, caça, e outras ignomínias tradicionais ou não, lucrativas, ou não. Para 

tanto, a educação deveria atingir um número cada vez maior de pessoas, e o processo seria 

sempre gradativo. Pensamos que isso já começou a acontecer. Mas para os animais que estão 

presos agora é necessário um outro olhar, que não o curioso, nem o de uma compaixão 

complacente que se esvazia na ausência. 
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RESUMO: O uso de atividades lúdicas, especificamente jogos didáticos, pode se tornar uma 

ferramenta importante no processo educativo; tendo em vista a possibilidade de desenvolver 

os conteúdos disciplinares de forma diferenciada, bem como promover uma melhor interação 

entre os estudantes e, também, com o professor. Neste contexto, o presente trabalho buscou 

relatar duas experiências vividas no campo educacional que envolve atividades tidas como 

lúdicas. Estas atividades foram realizadas no Ensino Fundamental e Superior. Sendo que no 

Ensino Fundamental, desenvolvemos um jogo intitulado ―Jogo dos Biomas‖; já no Ensino 

Superior, outro jogo foi aplicado, nomeado de "ECOCARD". Ambas as atividades buscaram 

discutir questões ecológicas e ambientais, como biomas brasileiros e características de 

diversos ambientes. Além disso, as atividades tiveram por intuito retomar junto aos estudantes 

a parte teórica destes conteúdos, a fim de possibilitar um ensino mais dinâmico e atrativo. 

Percebemos que os estudantes se sentiram motivados e interagiram de forma mais ativa com 

os temas propostos; assim como questões relevantes como desmatamento, queimadas e 

degradação dos biomas e ecossistemas puderam ser problematizadas de maneira mais 

interativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos didáticos. Ensino de ecologia. Ensino de ciências. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, muitos trabalhos discutem a importância da aplicação de jogos no 

ensino de Ciências, sendo esta uma crescente temática de pesquisa. Por isso, existem diversas 

teorias que procuram estudar alguns aspectos particulares do comportamento lúdico. Para 

Santos (1999), a ludicidade é um tipo de experiência na qual é executada com prazer. Sendo 

assim, qualquer atividade que cause uma experiência prazerosa e divertida pode ser chamada 

de lúdica. 

Esse tipo de atividade pode promover uma melhor interação entre os estudantes e 

também com o professor. De acordo com Almeida (2000), essas práticas contribuem para o 

aprimoramento do senso cognitivo e de habilidades em geral, melhorando consideravelmente 
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o rendimento dos estudantes com as suas tarefas. Além disso, o professor tornar-se motivador 

de seus alunos durante o desenvolvimento de uma atividade lúdica.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) orientam que 

atividades com jogos são importantes recursos pedagógicos que são apresentados de modo 

atrativo e favorecem a criatividade dos estudantes, contribuindo também no desenvolvimento 

de conteúdos atitudinais, como socialização com a turma, criação de estratégias, trabalho em 

equipe, comunicação, entre outros. 

Ainda de acordo com os PCN, a forma como os conhecimentos são abordados por 

meio de definições de conceitos, nos quais devem ser decorados pelos estudantes do ensino 

básico, caracterizam uma aprendizagem não significativa (BRASIL, 1998). Essa 

aprendizagem é dada pela simples memorização de conteúdos por meio de repetições 

automáticas, que possivelmente serão lembrados somente para a realização de provas e depois 

completamente esquecidos. 

Para ser professor nos dias de hoje, nas mais diversas áreas do conhecimento precisa-

se estar disposto a aceitar desafios e tentar inovar as suas metodologias de ensino, propiciando 

uma melhor aprendizagem aos estudantes. Dessa forma, novas metodologias estão surgindo, 

com o intuito de construir os conhecimentos juntamente com os estudantes, deixando de lado 

a ideia de transmissão de conteúdo informativo. 

De acordo com os estudos da professora Dohme (2003), as aprendizagens são 

construídas a partir de um processo interno dos estudantes, através de suas próprias pesquisas 

e experiências, sendo que o professor atua como mediador responsável por problematizar, 

questionar e instigar os estudantes na construção de conhecimentos. 

Neste contexto, o presente trabalho busca relatar duas experiências vividas no campo 

educacional que envolve atividades tidas como lúdicas. Estas atividades foram realizadas no 

Ensino Fundamental e Superior. Sendo que no Ensino Fundamental, desenvolvemos um jogo 

intitulado ―Jogo dos Biomas‖; já no Ensino Superior, outro jogo foi aplicado, nomeado de 

"ECOCARD". Ambas as atividades (ou jogos), buscaram discutir questões ecológicas e 

ambientais, como biomas e características dos diversos ambientes que fazem parte da nossa 

região. Além disso, as atividades tiveram por intuito retomar junto aos estudantes a parte 
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teórica destes conteúdos, a fim de possibilitar um ensino mais dinâmico, atrativo e, porque 

não, significativo.  

Por isso, nas linhas que se seguem, serão relatadas e contextualizadas as duas 

experiências com jogos didáticos e ecologia vivenciadas pelos autores destes trabalhos. Na 

primeira seção, iremos relatar o Jogo dos Biomas; na segunda, o ECOCARD. Por último, 

sintetizamos, nas considerações finais, nossa compreensão sobre os jogos didáticos aplicados 

à educação, bem como a relevância de discutir estes assuntos com os estudantes.  

 

O JOGO DOS BIOMAS 

 

O tema biomas brasileiros é um dos conteúdos programáticos para os anos finais do 

Ensino Fundamental da disciplina de ciências e, frequentemente, se tem trabalhado tal 

temática somente a partir das informações do livro didático, de maneira tradicional e 

expositiva. Por isso, a atividade que será relatada nesta seção buscou proporcionar aos 

estudantes uma aula sobre biomas e ecossistemas mais interativa, a fim de contribuir com uma 

melhor compreensão do mundo a volta dos alunos, do meio ambiente do qual estes sujeitos 

fazem parte e exercem influência.  

O jogo dos biomas foi construído na disciplina de ciências a partir do estágio 

docência em Ciências Biológicas Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG de um dos autores deste trabalho. O estágio docência é o momento em que o 

graduando se insere na escola e atua como professor estagiário de determinada disciplina.  

O jogo fez parte dos momentos finais de um trabalho de dois meses de aula com uma 

turma de 6° ano do Ensino Fundamental, com aproximadamente 30 estudantes. Durante este 

período, a parte teórica com relação aos biomas brasileiros e ecossistemas locais do município 

do Rio Grande - RS foi desenvolvida; utilizamos muitas imagens para apresentar estes 

ambientes, bem como pequenos vídeos (a maioria de aproximadamente cinco minutos e 

extraídos da internet) para melhor ilustrar os ambientes aos alunos.  

Considerando o contexto dos estudantes, é importante destacar que a escola onde o 

trabalho de estágio foi desenvolvido faz parte da rede pública de ensino e está localizada em 

um bairro periférico da cidade. Além disso, em se tratando da aproximação do assunto 

desenvolvido com os estudantes (ecossistemas locais do Rio Grande e biomas brasileiros), os 
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mesmos, de maneira geral, não conheciam estes ambientes. A praia do Cassino, a Estação 

Ecológica do TAIM – principais assuntos abordados em se tratando dos ecossistemas locais – 

não eram conhecidos pelos alunos; afirmamos isto porque muitos relataram não conhecer 

estes ambientes e sabiam da sua existência, por ventura, através da mídia televisiva.  

Durante o período do estágio, buscamos favorecer a discussão a respeito das 

características da nossa região destacando cada ecossistema que a constitui, tais como: matas 

de restinga, praias arenosas, lagoas, banhados, dunas, marismas e campos. Dentre os vídeos 

que foram trabalhados com os estudantes, destacamos a apresentação de um documentário 

produzido pela FURG, intitulado: ―O Litoral Selvagem – uma jornada ecológica nos confins 

do Brasil‖, onde são abordados os vários ecossistemas do bioma Pampa, a Estação Ecológica 

do TAIM, considerada uma das principais reservas ecológicas do estado do Rio Grande do 

Sul e um dos mais ricos ecossistemas do Brasil, e que está localizada nos municípios do Rio 

Grande e Santa Vitória do Palmar.  

Destacamos estes momentos que antecederam a aplicação do jogo, por acreditar que 

propostas lúdicas como jogos na educação precisam estar acompanhadas de objetivos 

pedagógicos. Entendemos que o jogo por si só não se constitui um material didático, pois é a 

partir da relação que o professor irá estabelecer com o tema proposto, as discussões 

concernentes à temática de estudo e a sua exploração teórica que podem propiciar um ensino 

mais significativo aos estudantes.  

Passado as aulas que envolviam a parte mais teórica dos ecossistemas locais e 

biomas brasileiros (sempre com o uso de imagens e vídeos de curta duração), foi 

desenvolvido um jogo para os estudantes: o jogo dos biomas. O jogo buscou retomar as 

principais discussões sobre biomas brasileiros realizadas ao longo do estágio; por isso, as 

características peculiares, as questões sociais (como desmatamento e exploração destes 

ambientes) foram exploradas no jogo. Assim como a fauna e a flora características dos biomas 

brasileiros, especialmente o Pampa – bioma encontrado no estado do Rio Grande do Sul. 

Sublinhamos, também, que tivemos uma boa aceitação dos estudantes com relação às 

atividades propostas; esta aceitação pode ser traduzida como a participação dos alunos, 

interação e envolvimento nas práticas de trabalho. Dito isso, nos próximos parágrafos, iremos 

apresentar de maneira mais detalhada o jogo dos biomas. 

Como já mencionamos, o jogo foi construído por um dos autores deste trabalho e 

buscou resgatar as características dos biomas brasileiros discutidas com os estudantes ao 
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longo das aulas de ciências. Para a sua realização, utilizamos o período de duas aulas. 

Solicitamos que a turma se dividisse em seis grupos com aproximadamente cinco estudantes 

cada. Cada grupo recebeu um tabuleiro (figura 1), 40 cartas (com perguntas de múltipla 

escolha sobre os biomas brasileiros), 01 dado e 5 botões de roupa que representam os 

participantes do jogo. 

 

Figura 1: – Tabuleiro do Jogo dos Biomas 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Este modelo de jogo já é conhecido por boa parte dos estudantes, pois é um jogo 

tradicional de tabuleiro, onde o jogador deve girar o dado e andar o número de casas que o 

mesmo caiu; e o participante só poderá avançar se acertar a pergunta sobre biomas brasileiros 

que está na carta e é lida pelo adversário à esquerda. Vence o jogador que chegar primeiro no 

fim da trilha.  

Buscamos, na construção da trilha do jogo dos biomas, inserir animais característicos 

como o lobo guará (do bioma cerrado), a capivara (encontrada no Rio Grande do Sul); bem 

como questões sociais como os incêndios no cerrado, o desmatamento e os gados nos pampas 

(em que a presença excessiva do animal impede a recuperação dos campos).   

Não tivemos dificuldades em explicar as regras do jogo aos estudantes, pois eles já 

conheciam este tipo de modelo. No entanto, em alguns grupos tivemos entraves para conduzir 

o jogo ao seu objetivo original: retomar os assuntos discutidos de forma lúdica. Dizemos isso 

por percebermos que alguns alunos estavam realizando outros tipos de jogos com as cartas, na 
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qual batiam com a mão nas mesmas para virarem-na do lado oposto (jogo conhecido 

popularmente como ―bafo‖). Não encaramos isso como um problema, mas, sim, tomamos o 

cuidado e atentamos em conduzir o jogo para o seu objetivo pedagógico. Outra dificuldade 

encontrada foi o espaço de sala de aula, pois 30 estudantes em uma sala com tamanho físico 

menor dificulta o trabalho, desde a organização da turma em grupos, até o diálogo com e entre 

os estudantes – tendo em vista que no jogo era preciso ler a pergunta exposta na carta para o 

adversário seguinte. 

Também percebemos a interação e animação dos estudantes, a expressão deles de 

entusiasmo era nítida no decorrer do jogo. Podemos dizer que todos se envolveram com a 

atividade proposta e, de certa maneira, retomaram os conteúdos já desenvolvidos ao longo dos 

meses. Não podemos afirmar (nem temos por interesse) que o jogo foi ―eficiente‖ para fazer 

os estudantes compreenderem mais sobre biomas. O que podemos dizer é que buscamos 

apresentar e retomar os conteúdos de outra maneira, de forma a promover a interação entre os 

próprios estudantes e aproximá-los do conteúdo proposto. Além disso, durante a realização da 

atividade percebemos que além de os alunos estarem retomando o conteúdo de biomas 

brasileiros de uma forma lúdica, a oralidade também estava sendo desenvolvida, pois o 

jogador a esquerda tinha de ler a pergunta para o participante que girou o dado.  

Neste contexto, consideramos significativo o uso de jogos didáticos em sala de aula, 

pois é possível propiciar que os estudantes aprendam/retomem conteúdos disciplinares através 

de metodologias mais dinâmicas; mostrando alternativas além do livro didático e de 

conteúdos vistos somente de forma teórica. 

 

ECOCARD: CARACTERIZANDO AMBIENTES 

 

Esse trabalho também relata outro jogo que foi aplicado para estudantes do 3º ano da 

graduação de Ciências Biológicas Licenciatura da FURG, por um dos autores desse relato. 

Este segundo jogo surgiu no final da disciplina de Ecologia do Curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura na qual os estudantes foram orientados a elaborar uma prática 

pedagógica que pudesse contribuir de forma didática para um melhor entendimento dos 

conteúdos que foram abordados ao longo da disciplina. Considerando que uma das finalidades 

do ensino é poder proporcionar aos estudantes uma forma de aprender divertida e flexível, 
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organizamos um jogo nomeado de ECOCARD.  

O jogo tinha por objetivo a construção de cadeias tróficas e a caracterização dos 

ambientes que foram estudados durante a disciplina, funcionando como um jogo de revisão. 

Cadeia trófica também conhecida por cadeia alimentar é como nomeamos uma sequência 

linear de transferência de matéria e de energia em um ecossistema. No entanto, a bibliografia 

a respeito desse tema considera que uma cadeia trófica não é capaz de representar toda a 

complexidade de um ecossistema e os componentes dessas cadeias possuem, muitas vezes, 

necessidades alimentares em comum. 

No ECOCARD foram considerados os seguintes aspectos: os produtores, os 

consumidores, os decompositores, as principais características e os principais impactos dos 

seguintes ambientes aquáticos: Banhado do TAIM; Mata Paludosa; Praia do Cassino; Dunas 

da Praia do Cassino; Marisma; e Estuário. Esses ambientes foram escolhidos por fazer parte 

da nossa região Sul, permitindo que ocorra certa proximidade dos estudantes com os 

ambientes que nos rodeiam. 

Alguns ecossistemas aquáticos, como esses que foram abordados no jogo, 

apresentam características específicas que lhes conferem uma biodiversidade de seres vivos. 

Além disso, apresentam uma vasta distribuição, sendo considerados importantes nichos 

ecológicos para o desenvolvimento de várias espécies importantes para a manutenção dos 

diferentes ambientes naturais. 

O marisma é considerado um ambiente de interfase, onde há variação dos níveis de 

água, salinidade, temperatura. Por ser um ambiente de constante transição, as espécies nele 

encontradas apresentam adaptações para sobreviver neste ambiente. No caso dos estuários, 

ocorre grande descarga de efluentes dos cursos aquáticos, sendo um ambiente plano de 

transição de rios e lagos provenientes do continente. As dunas são ambientes costeiros 

formados por fenômenos físicos e químicos que alteram constantemente a topografia deste 

local. Além disso, as dunas é um ambiente extremamente estressante para os organismos que 

ali habitam, devido a variação de temperatura observada na areia entre e a salinidade 

envolvendo a maresia do mar.  

A praia é um tipo de ambiente costeiro caracterizado pelas múltiplas mudanças nos 
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parâmetros físicos e químicos encontrados neste local. Um aspecto interessante desse 

ambiente é que não possui fauna e flora constantes e todos os nutrientes encontrados neste 

ambiente são provenientes do mar por agentes de transporte como a água e o vento. Já o 

banhado do TAIM é um ambiente em que a maior parte do tempo é alagado, sendo rico em 

água na forma líquida. Assim como a Mata Paludosa, que está sempre associada a áreas 

alagadas, sendo a porção final da Mata Atlântica. 

O ECOCARD foi construído a partir da utilização de cartas. Sendo composto por 51 

cartas, que se dividiam em carta ambiente, carta com a vegetação típica, carta com os 

principais exemplos da fauna do ambiente e carta com os impactos que sofrem o ambiente em 

questão. Nas cartas foram escritos os nomes científicos e populares dos organismos da fauna e 

da flora que habitavam os ambientes, bem como uma foto para ilustrar, permitindo que os 

estudantes conheçam o organismo que estava sendo abordado. 

 

Figura 2: Imagem de algumas cartas do jogo 

Fonte: Produzido pelo autor 

Para começar a jogar ECOCARD, era preciso que um dos jogadores ficasse 

responsável por embaralhar as cartas aleatoriamente e distribuísse três cartas para cada um 

dos jogadores. Para um bom funcionamento do jogo, cada jogador só poderia acumular no 

máximo nove cartas. As cartas poderiam ser compradas do monte e se caso o jogador da vez 

não quisesse ficar com a carta comprada, poderia passar para o jogador do lado direito. Além 

disso, no monte de cartas poderiam ser encontradas três cartas ―SOL‖. O jogador que 

recebesse esta carta poderia jogar mais uma rodada. Como o ECOCARD tinha o objetivo de 

caracterizar os diferentes ambientes, ganhava o jogo quem conseguisse acumular as cartas do 

seu ambiente em questão. 
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A aplicação desse jogo proporcionou aos estudantes um momento de interação e 

diversão. Como esse jogo foi aplicado na turma de estudantes da graduação, foi pensado que 

eles não iriam se animar com jogos didáticos. No entanto, os estudantes ficaram empolgados, 

eufóricos e competitivos procurando as cartas que caracterizavam os ambientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Percebemos, com este trabalho, como o uso de jogos didáticos em sala de aula pode 

ser produtivo para os estudantes, sejam eles de Ensino Fundamental ou Superior. Ele pode se 

tornar uma ferramenta importante no processo educativo, pois possibilitam a construção de 

um ensino mais atrativo aos alunos. Com a utilização desse tipo de atividades é possível 

aprender e/ou retomar conteúdos disciplinares através de metodologias mais dinâmicas em 

sala de aula, não restringindo o trabalho docente, por exemplo, a rotina do livro didático e de 

conteúdos vistos somente na teoria.  

Além disso, acreditamos que os jogos aplicados contribuíram com a discussão dos 

temas desenvolvidos com os alunos: biomas, ecossistemas e principais características dos 

ambientes da nossa região; e possibilitou que problematizássemos de forma lúdica questões 

como desmatamento, queimadas, degradação dos biomas e exploração indiscriminada dos 

mesmos. Todos estes assuntos são atuais, que nos dizem respeito e produzem influencia e 

impactos na forma com que nos organizamos e vivemos enquanto sociedade.    
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CAPES 

 

RESUMO: A demanda deste trabalho está em compreender como tem sido compreendido o 

campo de saber da Educação Ambiental, a partir de enunciações diversas, dentro das 

Reuniões Científicas da ANPED desde a criação do GT 22 do período do ano de 2003 até 

2015. Utiliza-se como ferramenta teórico-metodológica os conceitos de diferença e 

problematização presentes nas obras de Michel Foucault (2013; 2009). São mapeadas 154 

pesquisas publicadas nos anais do GT 22. Primeiramente apresenta-se uma coleta de dados 

que mostra em quais Reuniões Científicas há maior ou menor recorrência de autores(as) que 

possuem mais de dois trabalhos publicados, sendo um como primeiro(a) autor(a). 

Posteriormente os resultados da coleta e junto as temáticas de dois minicursos do GT 22, é 

possível ter pistas de que os discursos recorrentes na Educação Ambiental ainda são potentes 

dentro do campo. O que nos dá indícios da necessidade de outros modos de pensar sobre os 

fundamentos da Educação Ambiental. Talvez seja inexorável dar espaço ao diferente, à 

multiplicidade.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. ANPED. Diferença. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O que se propõe neste trabalho é sobretudo pensar sobre o que é dito entre educadores 

e pesquisadores ambientais, dentro das Reuniões científicas da ANPED, que se filiam a 

correntes teóricas distintas no campo de saber da Educação Ambiental. Partindo do 

entendimento de que os diferentes conjuntos de enunciações que compõem enunciados que 

dão conta de fabricar, de maneira diversa, formações discursivas que não tem, estritamente, 

por obrigatoriedade de abrigar apenas um único olhar, mas também visões diversas.  

Para isso abordo como ferramentas teórico-metodológicas os conceitos de diferença e 

problematização que evidenciam o movimento dessa pesquisa de ir ao encontro da 
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multiplicidade do pensamento. Não se trata, portanto, de negar uma teoria para a exaltação de 

outra, tampouco a procura de laços de igualdade que universalizem o campo de saber da 

Educação Ambiental. Parte-se do entendimento de que: 

[...] a descrição do nível enunciativo não pode ser feita nem por uma análise formal, 

nem por uma investigação semântica, nem por uma verificação, mas pela análise das 

relações entre o enunciado e os espaços de diferenciação, em que ele mesmo faz 

aparecer as diferenças (FOUCAULT, 2015, p.111 a). 

 

 Conforme as palavras do autor, trata-se de fazer aparecer os espaços de diferenças 

entre as teorias Críticas e Pós-críticas que procuram pensar sobre um mesmo objeto de estudo, 

a saber: a Educação Ambiental. Por meio de estratégias de análises, conceitos e discussões vê-

se sendo produzido modos distintos de compreender seu campo de saber. 

 Esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior que busca compreender como se 

constitui o campo de saber da Educação Ambiental nas Reuniões Científicas da ANPED 

desde a criação do GT 22 (2003) até o ano de 2015? Sendo assim, o recorte temporal coincide 

com o mesmo da dissertação, mas seus objetivos distinguem-se. 

Nas Reuniões Científicas da ANPED, desde a criação do GT 22 (Educação 

Ambiental), já é possível ver a presença de um (1) trabalho que se utiliza de autores 

considerados Pós-estrututarlistas, especificamente Gilles Deleuze e Félix Guattari (SOARES, 

2003), para discorrer sobre o conceito de natureza no sistema mercadológico e escolar 

recorrendo a concepção de natureza como um semióforo. Isso nos aponta que, apesar de 

quantitativamente a teoria Crítica ser mais presente no Grupo de Trabalho destinado a esse 

campo de saber, as teorias Pós-estruturalistas e Pós-críticas já se faziam presentes, mesmo que 

em menor número. Evidenciando que esse trabalho não tem a intenção de mostrar uma 

perspectiva desconhecida ou inovadora, mas enunciações diferentes que constituem o que ao 

longo da história entendemos e vivemos a Educação Ambiental.  

 Na próxima seção será tratado especificamente sobre o corpus empírico da pesquisa, 

seu recorte temporal e uma discussão mais aprofundada da forma com que as ferramentas 

teórica-metodológicas influenciaram na realização das análises. 

 

METODOLOGIA  
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Metodologicamente o trabalho é dividido em dois momentos: No primeiro é 

apresentado uma tabela que mostra a relação dos(as) autores(as) que possuem mais de dois 

trabalhos aceitos, com pelos menos uma (1) pesquisa como primeiro(a) autor(a), entre a 26ª 

(2003) a 37ª (2015) Reuniões Científicas; No segundo momento, posterior a coleta de dados, 

realizo um exercício de problematização, no sentido foucaultiano, no qual mostro a relação 

das temáticas de dois minicursos das Reuniões Científicas que tiveram maior e menor 

recorrência de autores(as). O número total de trabalhos apresentados desde a criação (2003) 

do Grupo de Estudos e depois do Grupo de Trabalho da Educação Ambiental, até o recorte 

dessa pesquisa (2015) é de 154 artigos científicos.  

Essa pesquisa possui embasamento Pós-crítico e articula-se a um exercício do 

pensamento, limitado em um contexto. Não almeja a capacidade de atingir a todos e a tudo e 

de anunciar o caminho mais ―correto‖ a seguir. Isso não quer dizer que se abdica de uma 

posição política, ao contrário:  

Se negamos a hipótese repressiva, se não nos contentamos em simplesmente bradar 

contra todos os poderes, muito menos em buscar a revelação da verdade, mais 

verdadeira ou a magia das soluções para os tantos impasses e impedimentos vividos 

no campo da educação, [...] é bem verdade que também não aceitamos a 

neutralidade de nossos gestos, de nossos estudos, de nossa posição política como 

intelectuais, estudiosos, professores, pesquisadores. Trata-se sem dúvida de assumir 

um posicionamento de outra natureza (FISCHER, 2007, p. 51). 

 

A autora inicia uma discussão que aponta para a compreensão de Educação Ambiental 

que essa dissertação assume. Primeiramente é preciso assinalar que o caráter propositivo de 

ações ou categorias certas ou erradas, são aspectos que não correspondem a uma pesquisa 

científica de cunho teórico Pós-crítico, isso porque entende-se a provisoriedade e limitações 

das práticas discursivas. Trata-se de uma escolha teórica que não esmaece o caráter político da 

Educação Ambiental, apenas a vê por um outro ângulo, mais microscópico, mais capilar. Ao 

tratar do poder em suas relações microfísicas, Michel Foucault (2015 b) nos mostra o caráter 

estritamente relacional entre as redes de poder e de resistências. Resistir não é um ato 

revolucionário, mas um ato de pequenas ações solitárias. 

No solo de uma episteme Moderna, que nos ensinou a buscar respostas, soluções e 

explicações, penso na Educação Ambiental a partir da expectativa de abertura para outros 

modos de pensar nossa existência e nossa relação com o meio ambiente. Sem refutar outros 
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saberes, outros discursos ou outras teorias, a Educação Ambiental como espaço de 

provocação do pensamento, dos saberes e dos discursos que constituem a constituem, afinal 

poderíamos nos perguntar se [...] a política é a guerra prolongada por outros meios? 

(FOUCAULT, 1988, p. 89). 

Entre as concepções Críticas e Pós-críticas há distanciamentos conceituais e 

finalidades que apontam para lados diferentes. Muito mais do que criar categorias, utiliza-se 

das enunciações presentes nos materiais sob análise para compreender a dinâmica que 

constitui as diferenças entre as formações discursivas que se apresentam recorrentes no campo 

de saber da Educação Ambiental.  Para Michel Foucault (2015, p.186 a): 

Nada seria mais falso do que ver na análise das formações discursivas uma tentativa 

de periodização totalitária: a partir de um certo momento e por um certo tempo, todo 

mundo pensaria da mesma forma, apesar das diferenças de superfície, diria a mesma 

coisa, através de um vocabulário polimorfo, e produziria uma espécie de grande 

discurso que se poderia percorrer indiferentemente em todos os sentidos.  

 

No caso desse trabalho, poderíamos pensar em algumas ―defasagens arqueológicas‖ 

(FOUCAULT, 2015, 197 a), em que é possível perceber diferentes noções para uma mesma 

nomenclatura. Seria, assim, a condição de perceber as divergências entre as compreensões das 

noções de sujeito, poder, crítica, pensamento, teoria, conhecimento, saber, política e realidade 

abordados tanto nas Teorias Críticas quanto nas Pós-críticas no corpus empírico.   

No nível das diferenças a problematização, implica um exercício crítico sobre o 

pensamento, não como forma de solucionar um problema, mas uma atividade incessante de 

análise das relações que os jogos de poderes têm com a verdade. Sem o intuito de instaurar 

uma outra verdade, a problematização tem por premissa instaurar novos problemas (REVEL, 

2004). A partir do momento que nos despimos da vontade de sugerir algo novo, de dizer o 

que é certo, o que é verdadeiro, propomos novos problemas a uma ordem discursiva que 

incessantemente exige de nós, educadores e pesquisadores ambientais, sábias práticas 

munidas da legitimidade do que é visto como verdadeiro, e por isso, correto. Nessa correnteza 

o autor nos diz que: 

Para libertar a diferença é preciso um pensamento sem contradição, sem dialética, 

sem negação: um pensamento que diga sim à divergência; um pensamento 

afirmativo cujo instrumento é a disjunção; um pensamento do múltiplo – da 

multiplicidade dispersa e nômade que não é limitada nem confinada pelas 

imposições do mesmo; um pensamento que não obedece ao sistema escolar (que 

truque a resposta pronta), mas que se dedica a insolúveis problemas: ou seja, a uma 
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multiplicidade de pontos notáveis que se desloca à medida que se distinguem as suas 

condições e que insiste, subsiste em um jogo de repetições (FOUCAULT, 2013, p. 

256) [Acréscimo do autor] 

 

A relação do conceito de diferença e problematização, enquanto ferramentas, implica 

entender que entre as práticas discursivas e não discursivas há relações de poder imbricadas, 

produzindo o pensamento enquanto jogo de forças. Por isso, para compreender o conceito de 

diferença a problematização é tão potente. Ela busca tensionar uma análise moral do 

conhecimento científico para compreender como assumimos aquilo que convencionamos 

aceitar ou negar na ordem dos saberes. 

 Se voltarmos alguns séculos atrás, mais especificamente, na emergência da ciência 

moderna, a afirmativa de que o ser humano faz parte do meio natural, seria um discurso não 

aceito como verdadeiro. Todavia tal discurso, em tempos contemporâneos, não só é aceito, 

como também, constitui efetivamente o campo de saber da Educação Ambiental em diferentes 

espaços, sejam eles formais, não formais ou informais. 

 Mediante a formação de uma prática discursiva 
192

que vê a relação do ser humano com 

o meio natural, a problematização oportuniza a análise da produção de um aspecto específico 

do campo da Educação Ambiental, que se constitui como verdade em determinado tempo 

histórico. 

Problematización es otra categoría nodal en la comprensión del método en el trabajo 

de Foucault. […] esta categoría supone una estrategia analítica central que Foucault 

denominó historia critica del pensamiento. Esta historia crítica del pensamiento se 

opone a los enfoques asociados con la historia de las mentalidades, la historia de las 

ideas y la historia social. La historia crítica del pensamiento se refiere a los 

regímenes de verdad (o, más precisamente a los de «veridicción» y «juridicción») 

donde determinados problemas aparecen como objetos del pensamiento y pueden 

llegar a plasmarse en programas o tecnologías concretas (RESTREPO, 2008, p. 

144). 

 

Problematizar o que está posto na ordem do aceito é um trabalho que repousa no 

exercício crítico de pensar sobre o pensamento. Um modo de reflexão e desnaturalização dos 

ditos, que nos parecem tão certos, que não nos colocamos na posição de questioná-los. 

Ancora-se aí o desafio que se coloca a frente: pensar sobre os discursos aceitos no campo de 
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saber da Educação Ambiental, não para tentar substituí-los, mas para fundamentar e 

caracterizar as especificidades filosóficas, epistemológicas, educacionais e políticas da 

Educação Ambiental. 

 Na próxima seção será apresentado os resultados da coletada de dados, bem como 

tecida as relações como as ferramentas teóricos-metodológicas discutidas acima. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Para compreender de maneira mais profunda o cerne ao qual se insere esse artigo – 

ANPED, GT 22 – apresento a coleta de dados da pesquisa realizada sobre os(as) autores(as) 

que publicaram mais de duas vezes nas Reuniões Científicas, sendo em que pelo menos um 

(1) dos trabalhos foram primeiros autores. Os dados correspondem a doze (12) Reuniões 

Científicas (26ª a 37ª) realizadas entre os anos de 2003 a 2015. Lembrando que até o ano de 

2013 as Reuniões aconteciam anualmente, a partir da 36ª, passou a ser bianual. O número 

total de trabalhos analisados foi 154. Abaixo segue a tabela que apresenta os resultados da 

coleta dos dados. 

 

Autores(as) Reuniões Científicas 

(RCs) 

Ano das RCs 

Fátima Teresa Braga 

Branquinho 

26ª, 27ª e 33ª 2003, 2004 e 2010 

Maria Lucia de Amorim Soares 26ª, 32ª e 33ª 2003, 2009 e 2010 

Marília Freitas de Campos 

Tozoni-Reis 

26ª, 27ª, 28ª, 30ª, 33ª, 34ª e 

35ª 

2003, 2004, 2005, 2007, 

2010, 2011 e 2012 

Mauro Grün 26ª, 28ª e 29ª 2003, 2005 e 2006 

Victor de Araujo Novicki 26ª, 27ª, 29ªe 35ª 2003, 2004, 2006 e 2012  

João Batista De Albuquerque 

Figueiredo   

26ª, 27ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª e 

33ª  

2003, 2004, 2006, 2007, 

2008, 2009 e 2010 

Maria de Lourdes Spazziani 27ª, 29ª e 35ª 2004, 2006 e 2012 

Martha Tristão 27ª, 30ª e 31ª 2004, 2007 e 2008 

Valdo Barcelos 28ª, 29ª e 30ª 2005, 2006 e 2010 

Dalva Maria Bianchini Bonotto 28ª, 32ª e 33ª 2005, 2009 e 2010 

Ana Braga de Lacerda 29ª, 30ª e 32ª 2006, 2007 e 2009 

Sara Rozinda Martins Moura 

Sá dos Passos 

31ª, 33ª e 35ª 2008, 2010 e 2012 

Paula Corrêa Henning  33ª, 35ª, 36ª e 37ª 2010, 2012, 2013 e 2015 
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Bárbara Hees Garré 33ª, 36ª e 37ª 2010, 2013 e 2015 
Tabela 1 Autores que publicaram suas pesquisas mais de duas vezes no GT 22 da ANPED de 2003 a 2015. 

 

A partir dos dados coletados é possível tecer algumas breves considerações. Foram 

encontrados no total quatorze (14) autores(as) que publicaram mais de duas vezes no GT 22 

das Reuniões Científicas da ANPED. Os seis (6) primeiros autores(as), descritos na tabela 

acima, tiveram suas pesquisas científicas no, ainda Grupo de Estudos, da Educação Ambiental 

na ANPED. Entre esses autores(as), encontramos números expressivos de reincidências 

quanto a participação em outras edições do evento.  Na 27ª Reunião Científica tivemos o 

ingresso de duas (2) novas autoras, dos seis (6) que participaram da 26ª Reunião Científica 

quatro (4), voltaram à 27ª. Quando o Grupo de Estudos efetiva-se como Grupo de Trabalho da 

Educação Ambiental, dois (2) novos autores(as) inserem-se nesta seara, daqueles já 

integrados, apenas dois (2), compareceram a 28ª RC. Na 29ª Reunião Científica, uma (1) nova 

autora inicia sua caminhada na ANPED, expressivamente cinco (5) autores(as) novamente 

publicaram seus trabalhos. Examinando a 30ª Reunião Científica não foram encontrados 

autores(as) que participaram mais de duas vezes em alguma Reunião Científica, porém 

constatou-se que, igualmente a anterior, cinco (5) retornaram a publicar. A 31ª Reunião 

Científica teve a presença de uma (1) nova autora e a revinda de dois (2) autores(as). As 32ª, 

34ª, 35ª, 36ª e 37ª não tiveram a presença de novos autores(as), sob as condições desse 

mapeamento. Apenas na 33ª Reunião Científica é que encontramos a presença de duas novas 

autoras. Quanto as recorrências de pesquisas, na 32ª temos duas (2), na 33ª temos seis (6), na 

34ª uma (1), 35ª cinco (5), 36ª duas (2) e 37ª duas (2). 

 É factível visualizar que houve uma maior recorrência em algumas Reuniões 

Científicas do que em outras. Interroga-se se de algum modo as temáticas que regiam as 

Reuniões Científicas do GT 22 com mais e menos reincidências podem ter influência na 

procura dos pesquisadores em participarem do evento? Trarei as temáticas dos minicursos da 

26ª Reunião Científica que teve o maior número de reincidência (6) e a temática da 34ª 

Reunião Cientifica com apenas um (1) retorno. 

A 26ª Reunião Científica teve no ainda GE um minicurso dividido em três momentos: 

Educação Ambiental e mudança social, Práticas de Educação Ambiental no Brasil e A 

pesquisa em Educação Ambiental: dossiê de implantação do GE EA 22 da ANPED. De um 
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modo geral os três momentos do minicurso corroboram na ideia de uma Educação Ambiental 

de caráter interdisciplinar e transdisciplinar que procura uma mudança cultural para a reversão 

da crise ambiental, instaurada pelo sistema capitalista. Essa formação discursiva está 

eminentemente ligada a teorização crítica, como ao longo da dissertação venho mostrando 

(LAYARGUES [et al.], 2003). 

 Ao contrário do que está na ordem do aceito e do que é recorrente, o minicurso da 34ª 

Reunião Científica coloca sob suspenso a interdisciplinaridade da Educação Ambiental. Em 

nenhum momento foi enfatizado qualquer substituição, ao contrário, a proposta foi de trazer 

autores que defendem a interdisciplinaridade e autores e exemplos que defendem e 

demonstram a criação de uma disciplina de Educação Ambiental no Ensino Fundamental, 

pautada na conscientização dos sujeitos sobre as condições socioambientais de seu município 

(LOPES & GIRÃO, 2011). O que talvez justifique a pouco recorrência dos trabalhos nessa 

Reunião Científica é que a interdisciplinaridade é algo pouco questionado no campo da 

Educação Ambiental.  

  É conspícuo que a 34ª Reunião Científica reuniu mais pesquisadores do que a 26ª. A 

questão não é dizer que a diferenciação entre as temáticas dos minicursos seja a causa única 

para a não recorrência dos pesquisadores à 34ª Reunião Científica, mas isso pode ser uma 

pista. Ao investigar o embasamento teórico de ambas Reuniões do GT 22, de 2003 e 2011, é 

visível que a teorização Crítica é ainda preponderante. Dos doze (12) trabalhos publicados na 

26ª dez (10) tem embasamento na teoria Crítica, ao passo que na 34ª, oito anos depois, dos 

dezoito (18) trabalhos publicados, quatorze (14), fundamentam-se na teoria Crítica para 

compreender e definir os objetivos da Educação Ambiental em espaços formais, informais e 

não formais.  

 Em todas as Reuniões Científicas do GT 22 da ANPED, com exceção da 32ª em que 

todos os trabalhos fundamentam-se a partir da Educação Ambiental Crítica, é possível ver 

outras perspectivas, como: Pós-crítica, Pós-estruturalista, Hermenêutica, Fenomenológica, 

Epistemologia de Fleck e teoria da Complexidade. Em outras palavras, constata-se a 

hegemonia da teoria Crítica no campo de saber da Educação Ambiental em suas três áreas de 

atuação. 

De certo que sobre essas outras perspectivas, menos recorrentes que a teoria Crítica, 

podemos falar em fissuras nos modos de olhar para esse campo de saber que cada vez mais se 
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tornam significativos, todavia isso não aponta para uma virada epistemológica ou filosófica. 

Nem mesmo é isso a que se propõem os autores e suas perspectivas teóricas que partem de 

outros olhares para compreender a Educação Ambiental, sejam elas perspectivas Pós-críticas, 

Pós-estruturalistas ou não.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo mote deste trabalho investiu em rastrear as diferenças epistemológicas, 

conceituais e filosóficas de compreender o campo de saber da Educação Ambiental. Para 

Michel Foucault (2015, p.160 a), a investigação, pelo viés da diferença mostra-nos ―[...] que 

somos diferença, que nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história a diferença dos 

tempos, nosso eu a diferença das máscaras. Que a diferença, longe de ser origem esquecida e 

recoberta, é a dispersão que somos e que fazemos‖. Nisso faz-se necessário esclarecer que 

procurou-se fugir da contradição e da negação para operar no nível dos saberes em suas 

relações com os jogos de poderes que permitiram o ingresso das teorias educacionais Crítica e 

Pós-críticas no âmago das questões socioambientais. 

O olhar para as diferenças movimenta um conjunto de subjetividades que nos 

empurram a pensar as relações entre os seres humanos e o meio natural. De certo que aqui 

está sendo tratado de diferenças epistemológicas que se opõem, mas não excluem uma a outra 

ou misturam-se a um único discurso. As teorias Críticas e Pós-críticas organizam formações 

discursivas que fabricam sentidos teóricos, epistemológicos e conceituais distintos para um 

mesmo campo de saber. 
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RESUMO: O presente artigo apresente uma abordagem acerca da infância indígena mbyá-

guarani da comunidade da aldeia Pindó Mirim, localizada em Itapuã/RS, com foco nos 

processos educativos e as contribuições para o campo da Educação Ambiental e o (re) pensar 

das suas práticas para os educadores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou a 

cartografia como método de pesquisa-intervenção. O processo educativo permeia todo o 

contexto do cotidiano da aldeia e a autonomia das crianças indígenas foi evidente nesse 

processo. O ambiente e a cultura fazem parte do processo da constituição do ser indígena. A 

partir dos resultados, pode-se concluir que as crianças indígenas da tekoá Pindó Mirim são 

atores sociais plenos, que têm autonomia e responsabilidades para com a aldeia e cujas 

aprendizagens ocorrem no cotidiano da mesma. 

PALAVRAS-CHAVE: Infâncias indígenas. Educação Ambiental. Processos educativos. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de Mestrado em Educação Ambiental. 

Esse estudo teve como objetivo trazer contribuições ao Campo da Educação Ambiental a 

partir da discussão sobre processos educativos e multiplicidade de infâncias, tendo como 

interlocutores uma comunidade indígena mbyá-guarani. 

A pesquisa qualitativa teve como sujeitos os ―pequenos indígenas‖
195

 mbyá-guarani 

que vivem na tekoá Pindó Mirim, localizada na Colônia de Itapuã, no estado do Rio Grande 

do Sul. Dentro da aldeia há uma escola, a Nhamandu Nhemopu‟ã (o acordar do divino sol). 

Na mesma há professores ―Juruá‖ (brancos) e educadores guaranis. A escola Nhamandu 

Nhemopu‟ã faz parte da comunidade ao qual ela está inserida, as relações dentro da escola são 

diferenciadas com a comunidade comparando com a escola urbana ocidental. 

As interações entre ambiente e infâncias indígenas podem ser importantes no campo 

da Educação Ambiental para ―dar o passo ao lado‖ e perceber que as culturas ameríndias têm 
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particularidades que são importantes de serem consideradas nos processos educativos e na 

formação de educadores ambientais. Para isso, é preciso pesquisar com a humildade de quem 

vai trocar experiências, aprender outras formas de infâncias e de compreensão do ambiente. 

Sato (2005, p. 40) alerta: ―Se alguns olhares percebem o conhecimento indígena ou popular 

como ‗tradicionais‘, ou ‗primitivos‘, é preciso problematizar que esta assimetria esconde uma 

hierarquia perversa da superioridade de quem estabelece e determina a contemporaneidade‖. 

O estudo sobre a infância indígena é relevante para o campo da Educação Ambiental 

por assinalar outra possibilidade de interação entre infância e ambiente e os processos 

educativos nesse contexto, em que as crianças podem ser vistas como atores sociais plenos e 

participantes ativos do processo educativo. Essa pesquisa pode auxiliar educadores a (re) 

pensar o seu fazer docente. 

 

METODOLOGIA  

  

 O trilhar da pesquisa foi se desenrolando em caminhos a seguir, nas aproximações 

com os sujeitos da pesquisa, na escolha do que olhar, no se descobrir enquanto pesquisador. A 

metodologia escolhida nesse processo estava atrelada a forma como se pretendia percorrer 

esse percurso. ―Escrever sobre o método é escrever sobre o caminho do caminhar, de onde 

partimos, por onde escolhemos percorrer e como fomos respondendo, escutando, buscando e 

encontrando as percepções que fundamentam os resultados do nosso trabalho‖ 

(BERGAMASCHI; MENEZES, 2015, p. 43). 

A cartografia foi escolhida como o método de pesquisa-intervenção. O livro Pistas do 

método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade, organizado por 

Passos, Kastrup & Escóssia (2015), foi um referencial-base para a compreensão sobre esse 

método. 

Segundo esse método, toda pesquisa é intervenção, um adentrar do cartógrafo na 

experiência em campo, o que torna impossível a neutralidade e inseparáveis o conhecer e o 

fazer. A técnica do cartógrafo está, dentre outros aspectos, na produção de dados, o não está 

presente em todas as metodologias, mas é algo específico da pesquisa-intervenção. O 

observador-atuante interfere nas(os) e modifica as situações e os sujeitos da pesquisa. É 

percebido como um método maleável, pois vai trilhando caminhos que não estão prescritos de 
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antemão.  

 

Nesse sentido, conhecer a realidade é acompanhar seu processo de constituição, o 

que não pode se realizar sem uma imersão no plano da experiência. Conhecer o 

caminho de constituição de dado objeto equivale a caminhar com esse objeto, 

constituir esse próprio caminho, constituir-se no caminho. Esse é o caminho da 

pesquisa-intervenção (PASSOS; BARROS, 2015, p. 31). 

Uma pesquisa com a infância indígena precisa considerar a sua interpretação sobre a 

natureza, o seu contexto, seus arranjos sociais e culturais naquele determinado espaço e 

tempo, buscando compreender como os ―pequenos indígenas‖ se apropriam e transformam 

essas dimensões sociais, criando suas geografias infantis. 

 As cenas observadas pelo pesquisador são alteradas por sua presença, ou seja, caso 

não estivesse presente, as situações transcorreriam de forma diferenciada, já que a o 

pesquisador é um ―personagem‖ da cena que está observando. ―Pensamos na cartografia como 

processualidade que, enquanto demarca, enquanto desenha uma trajetória, nela intervém, 

mudando a paisagem‖ (BERGAMASCHI; MENEZES, 2015 p. 63). Nesse contexto, a 

observação, além de não ser neutra, é um ver (olhar que se modela), pois implica uma 

organização do que ocorreu. Ou seja, o pesquisador a partir da sua ―bagagem cultural‖, das 

leituras sobre as temáticas, das experiências no campo de estudo vai fazendo conexões 

visando compreender o universo dos sujeitos da pesquisa. 

 O diário de campo foi utilizado como um instrumento metodológico de registro das 

saídas de campo. Nele há relatos das diferentes experiências vivenciadas junto à comunidade 

indígena, mais especificamente com os ―pequenos indígenas‖ da aldeia. Conforme Eckert & 

Rocha (2005, p. 5), ―O diário de campo e a descrição etnográfica são considerados 

instrumentos e técnicas de pesquisa empregados para dominar o dado empírico, sendo a 

escrita elemento de resgate da interação social vivida pelo antropólogo com a comunidade 

investigada‖.  

Outro artifício de registro foi a fotografia, que foi utilizada como estratégia 

metodológica, a partir do uso da imagem enquanto registro de pesquisa. As mesmas compõem 

o texto ao possibilitar ao leitor uma imersão no contexto da pesquisa. Segundo Andrade 

(2002, p. 26), ―A fotografia, como um meio de expressão, pode nos fornecer uma visão 

ampliada das coisas alheias‖. As fotos foram complementares às observações. 

As atividades que realizava com os ―pequenos indígenas‖ variavam a cada campo. 
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Observei as brincadeiras deles, participei de jogos, propus atividades artísticas, vivenciei 

juntamente com eles uma trilha pela mata, participei do preparo da culinária típica, dentre 

outras atividades. Sempre perguntei para a diretora e professoras da escola, assim como para 

alguns dos integrantes da aldeia, no que poderia contribuir e o que poderia fazer com as 

crianças. Nunca levei nada pronto (materiais, ideias) e sim deixei que as situações fluíssem, 

percebendo sobre que os ―pequenos indígenas‖ tinham interesse, ou como eles conduziam as 

situações. 

Inserida em uma cultura diferente, experimentando um estranhamento e introduzindo a 

novidade no meu círculo de convívio de pesquisa. Interrompendo, assim, a linha de 

pensamento e experienciando algo que não era convencional nas vivências do cotidiano. A 

partir desses primeiros contatos com meus heterogêneos, busquei, sem questões prontas e 

caminhos retos a seguir, me concentrar, mas sem focalização, sem ter respostas prontas, 

busquei me permitir ir no fluxo das experiências que me seriam reveladas. 

―Sublinhamos antecipadamente que o trançar da interculturalidade envolve 

aproximações, embaraços, encontros e diferenças (...). Demanda alinhar fios de 

ambas as naturezas, principalmente, impregnar-se do outro como tanto nos ensinam 

os Guarani. ‗Outrificar-se‘ é, muitas vezes desconstruir-se e desaprender‖ 

(MENEZES; SILVEIRA, 2016).  

 

As teorias nativas gradualmente foram se revelando a partir da decisão de me inserir em outra 

realidade e de me despir de pré-julgamentos, acolher meus sentimentos e pensamentos e de 

me permitir adentrar em outra concepção, produzindo uma reformulação das minhas ideias 

pré-concebidas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nas situações experienciadas na pesquisa, percebemos elementos importantes do 

cotidiano e dos processos educativos que podemos compartilhar com educadores com o 

intuito de provocar reflexões e mudanças de olhares, (re) pensando, assim, o fazer docente. 

Atentar para outra constituição de infância, outra forma de ensino/aprendizagem e para a não 

separação dos seres humanos do meio ambiente. 

Durante as incursões em campo e a partir das leituras realizadas sobre a temática, 

pudemos perceber que a educação permeia todo o contexto do cotidiano na aldeia. Seus 
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integrantes aprendem nas relações entre si e nas interações com o ambiente, vivendo o 

Nhande Reko (o modo de ser guarani).  

Predonima, entre os Guarani, duas formas de aprender. Uma está ligada ao esforço 

pessoal, é a busca, desencadeada pela curiosidade que se desenvolve na pessoa, 

desde pequena. A outra é revelação e se relaciona à primeira, pois para receber a 

revelação das divindades a pessoa também faz um esforço para viver de acordo com 

o Nhande Reko (BERGAMASCHI; MENEZES, 2015 p. 111). 

 

As aprendizagens acontecem no cotidiano da aldeia, nas vivências da cosmologia 

mbyá-guarani. As trocas e o compartilhamento de saberes e práticas são habituais nas 

comunidades indígenas, onde todos aprendem com todos, sendo consideradas ―fontes 

originais de saber‖ (BRANDÃO, 2005). O processo educativo tem que passar pelo corpo, na 

aprendizagem in loco, na relação entre pares e está permeado pela cosmologia mbyá-guarani. 

Os ―pequenos indígenas‖ são percebidos como seres humanos educadores, ensinam e 

aprendem entre si. O saber ancestral é fundamental na constituição do ser indígena e na 

comunidade da pesquisa a escola dentro da aldeia está interligada com a cultura mbyá-

guarani. Percebemos que a escola na aldeia é um dos meios que proporcionam processos 

educativos, mas não é o único.  

Nós compreendemos as categorias tempo e espaço das infâncias numa dimensão 

mais ampla, considerando que as vivências das crianças não estão somente 

vinculadas aos espaços institucionais, mas também se encontram em outros espaços 

nos quais elas experimentam outras relações educadoras (DELGADO; MULLER, 

2006, p.10, grifo meu). 

Outra particularidade referente ao processo educativo é a importância dos anciões na 

transmissão geracional da cultura indígena mbyá-guarani e constituição da comunidade. 

Dentro da cultura mbyá-guarani, os anciões têm um papel de destaque na comunidade, são 

eles os detentores do conhecimento ancestral e a partir dos mesmos essas sabedorias são 

passadas para as próximas gerações.  

 

 

 

 

 

Figura 1: - Identificação das árvores com dona Laurina (anciã). 
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Fonte: Produzido por Luana Silva, 11 mar. 2016. 

 

Segundo o projeto pedagógico da escola, considerando a comunidade dentro da qual 

funciona, ela é compreendida como um ―portal‖ de troca e transmissão de conhecimento entre 

dois mundos, o dos Mbyá-Guarani e o dos juruá. A escola é bilíngue, com a língua materna 

dos alunos e a língua portuguesa. Conforme os mais sábios (anciões), a escola dentro da 

aldeia somente foi aceita pelos Mbyá-Guarani para que pudessem ter maior conhecimento 

sobre a cultura juruá e então utilizá-lo na defesa do povo. Existe um espaço para a escola, mas 

as aprendizagens não se restringem a esse espaço, elas ocorrem nas vivências da cosmologia 

indígena. 

 Fazendo aproximações com as situações vivenciadas em campo, na aldeia Pindó 

Mirim as aprendizagens acontecem no cotidiano da comunidade. A escola é um ambiente 

formal do processo educativo, mas, diferentemente de muitas escolas, é um espaço aberto à 

comunidade e que participa ativamente do contexto que a rodeia, interagindo com a cultura do 

povo Mbyá-Guarani que vive naquele local. Assim como os educadores, outros atores sociais 

(anciões, outras crianças, pais, lideranças, etc.) participam da educação das crianças da aldeia. 

Todos da comunidade são considerados sujeitos educadores e aprendentes.  

O olhar dos adultos sobre os ―pequenos indígenas‖ da aldeia não é de superioridade, 

assim como não há separação, para eles, entre seres humanos, natureza e sobrenatureza. A 

relação entre os ―pequenos indígenas‖ da aldeia e a natureza é de pertencimento e não uma 

relação antropocêntrica (de dominação, controle). ―A natureza é a grande inspiradora na e da 

educação tradicional do Guarani e não é separada da vida dos humanos: pessoa, cultura e 

natureza como uma totalidade na separável. Ao mesmo tempo em que aprendem a se 

relacionar com cada um e aprendem a respeitá-la como um todo‖ (BERGAMASCHI; 

MENEZES, 2015 p. 126).  

 Outros aspectos comuns são a liberdade e a autonomia da criança para aprender nas 

interações com os outros e a natureza. Elas transitam livremente por diferentes espaços, 

decidem suas ações no ambiente, resolvem sozinhas seus conflitos, decidem o que lhes 

interessa aprender. ―O aprendizado é voluntário e depende do querer. A vontade dos 

estudantes é um sentimento e atitude ativos no processo de aprendizagem mbyá, e produziria 

o que a nossos olhos é inconstância, mas que é condição mbyá para o aprendizado‖ 

(SCHANN, 2017, p. 50). Inicialmente algumas situações observadas me causaram 
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estranhamento e julgamentos a partir da concepção de infância com a qual estava acostumada 

a conviver na vida pessoal e como educadora. Após esse primeiro momento, pude me abrir 

para novas experiências e compreender esse outro contexto de percepção e realidade de 

infância. Passei a rever a forma como percebia e me relacionava com as crianças e me 

encantar com os ―pequenos indígenas‖. Alegres, autônomos, responsáveis pelos seus atos. 

Brincam e trabalham com o mesmo comprometimento e satisfação. Cuidam uns dos outros 

sem qualquer intervenção de um adulto. Dividem suas tarefas, seus alimentos, vivendo em 

harmonia no coletivo. 

 Assim como em outros aspectos, as crianças na aldeia são autônomas em relação ao 

seu processo educativo. Existe o ambiente escolar, que proporciona momentos de 

aprendizagens, mas elas são livres para circular nos diversos espaços, aprendendo com 

diferentes atores sociais. Não há um ambiente exclusivo para que ocorra o processo de 

ensino/aprendizagem. Essa autonomia que é depositada nas crianças desde pequenas vem 

atrelada à responsabilidade pelos seus atos de vida. Os ―pequenos indígenas‖ amadurecem de 

uma forma diferenciada e são responsáveis por sua socialização na comunidade. Não as 

restringindo a um espaço exclusivo para elas, a comunidade possibilita que as crianças 

escolham seus interesses, permitindo que o processo educativo se torne mais significativo. 

Tassinari comenta que, nas infâncias indígenas, 

[...] as crianças são responsáveis por sua socialização, na medida em que participam 

da vida social. Retirá-las do convívio social, resguardá-las em espaços ―infantis‖ – 

que é o que fazemos nas escolas, creches, playgrounds, é também uma forma de 

retirar das crianças sua autonomia frente à própria educação (TASSINARI, 2007, p. 

16). 
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Figura 2: “Pequenos indígenas” trabalhando com pindó. 

                Fonte: Produzido por Luana Santos da Silva, 24 mar. 2016. 

Na aldeia, como já mencionado acima, as aprendizagens são vivenciadas através do 

corpo, considerando os seres humanos de forma integral. Seres, natureza e sobrenatureza se 

entrecruzam e a Educação Ambiental é um processo espontâneo e vivenciado na rotina da 

comunidade. Conforme Mendonça (2007, p. 119):  

O processo educativo de educação ambiental ‗vivencial‘ considera os indivíduos de 

forma integral, incluindo e priorizando o aprendizado através do corpo, dos sentidos 

e da percepção mais sutil de si mesmos, dos outros, do mundo, da natureza, e dos 

processos vitais que dão origem e sustentam a vida.  

 

Na observação da rotina da aldeia foi possível perceber o processo educativo e a 

aprendizagem acionada pela observação atenta, silenciosa e in loco. O processo de 

conhecimento da realidade se realizava a partir do acionamento do interesse dos ―pequenos 

indígenas‖. Muito mais do que a transmissão dos conhecimentos através da linguagem verbal, 

somente no aspecto cognitivo, as crianças e comunidade em geral aprendiam através da 

observação e da participação ativa do corpo. As crianças menores aprendiam com as maiores 

a partir dessas observações e imitações. 

―A reciprocidade reflete o coletivo e constitui um espaço onde a pessoa se 
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reconhece, espaço vital no qual as coisas adquirem sentido e onde se gera um 

sentimento de pertencimento. É na perspectiva da reciprocidade que a pessoa 

constitui uma consciência de si como individualidade, pois encontra no rosto do 

outro o olhar que reflete o seu próprio olhar, como presença do coletivo. A formação 

do Guarani se dá nessa ambiguidade: a pessoa ser responsável por si, pois só ela 

poderá empreender essa busca (―aprendi pela minha própria cabeça‖), mas ao 

mesmo tempo se constitui no coletivo, por se dar sob a égide da reciprocidade, no 

seio do Nhandereko” (BERGAMASCHI; MENEZES, 2016, p. 750). 

 

A Educação Ambiental comportamentalista, apresentando temas fragmentados, 

percebendo o educador como central no processo educativo, personagem que ensina como os 

outros devem agir perante os elementos naturais, não atinge transformações que consigam 

mudanças significativas. Trazendo as contribuições de Guimarães (2004, p. 141): 

A aprendizagem significativa, capaz de causar transformações, se dá na interação do 

individuo no coletivo, atuando no processo de transformações sociais e sendo 

transformado pela experienciação de novas relações na construção de novas 

realidades. 

Essas particularidades das infâncias indígenas e escola ameríndia contribuem no 

sentido de (re) pensarmos nosso fazer docente, que muitas vezes é descontextualizado da 

realidade de nossos alunos, com conteúdos distantes da rotina deles, disciplinas separadas sem 

qualquer relação entre os conteúdos. Alunos desinteressados, professores desmotivados, 

situações conflituosas que possibilitam o (re) pensar da formação de educadores. 

A ambiguidade que configura a escola nas aldeias Guarani no lugar de incertezas, de 

indeterminações e imprecisões, a torna viva e faz lidar com algo que por vezes nos 

assusta: o improvável. Faz com que giremos o nosso olhar para o nosso mundo, para 

a nossa escola e a vejamos também marcada pelas incertezas, pela improbabilidade 

que a torna viva, num movimento eu tem como parâmetros a relação ordem e 

desordem (BERGAMASCHI; MENEZES, 2015, p. 228). 

 

Precisamos promover uma formação de educadores atenta às diversidades e a uma 

multiplicidade de infâncias, o que está intimamente relacionado ao contexto das mesmas, do 

local onde vivem, das diferentes culturas a que pertencem. Para Prout (2013, p. 30), 

[...] infância é uma variável de análise social que não pode ser compreendida, senão 

na sua relação com outras variáveis como o gênero, classe social, etnia, entende que 

a infância não é um fenômeno único e universal, ao contrário, sofre variações nos 

diferentes contextos históricos e culturais nos quais se constitui. 

Os estudos da Sociologia da Infância e Antropologia da Criança contribuem para ampliar e 

desmitificar a percepção e as concepções dos educadores em relação às infâncias 

contemporâneas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa desenvolvida contribui para a formação de Educadores Ambientais, 

demonstrando, dentre outros aspectos, o protagonismo das infâncias nas interações e 

processos educativos, com destaque para a não dualidade entre natureza / seres humanos nas 

ações dos ―pequenos indígenas‖. 

Essa realidade vivenciada pelos mbyá-guaraní da Tekoá Pindó Mirim, mais 

especificamente os ―pequenos indígenas‖, em que a aprendizagem ocorre considerando os 

seres humanos de forma integral nos possibilita rever a maneira como muitas vezes é 

trabalhada a Educação Ambiental. Aprender com os indígenas na forma de constituição dos 

seres e na interação entre pares na comunidade é uma pista para atingirmos uma Educação 

Ambiental mais significativa, atuante e contextualizada. 

 Ao buscarmos compreender essas infâncias vividas por essas crianças indígenas, 

podemos perceber algumas limitações da nossa Educação Ambiental e da organização escolar 

e do currículo ocidental. Os saberes dessa comunidade inspiram a possibilidade de uma 

ressignificação da infância e, mais especificamente, da Educação Ambiental Infantil. Que 

essas questões fiquem ecoando dentro de nós. 
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OS SUBSÍDIOS DA TRADIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

Maicon Dourado Bravo
196

 

 

RESUMO: Este texto busca apresentar como subsídio à prática do educador ambiental a 

compreensão da – e integração à – tradição dos oprimidos, conforme apresentada por Walter 

Benjamin em seus escritos. Ponto de aglutinação da experiência (Erfahrung), que é a vivência 

(Erlebnis) tingida pelas cores do trabalho, a tradição oferece à educação ambiental formas 

pelas quais possa alcançar sua legitimidade, tornando-se tanto abrangente quanto profunda. 

Na busca de alternativas à profunda crise civilizatória que fez emergir a educação ambiental, 

em seus aspectos econômico, ecológico e político, os educadores ambientais podem se 

fundamentar na experiência de grupos tradicionais e em sua modalidade específica de 

formação, a narrativa, para construir suas práxis revolucionárias e trabalhar para a superação 

da sociedade capitalista industrial moderna em uma educação ambiental que se caracterize 

pela postura crítica, transformadora e emancipatória. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Tradição. Crítica. 

 

 

Introdução 

 

 A educação ambiental emerge enquanto campo teórico a partir da tomada de 

consciência, por parte de sujeitos e grupos, da encruzilhada a que a civilização ocidental 

conduziu toda a humanidade no aprofundamento da devastação da vida humana e não-

humana promovida pelo sistema capitalista. Ao fim e ao cabo, o continuum de dominação e 

opressão imposto pela classe burguesa tende a conduzir toda a vida no planeta Terra a 

condições de precariedade e perigo. A emergência de forças que se contrapõem à rotina 

destrutiva do capitalismo global junto à educação ambiental é fundamental para que se possa 

construir alternativas contra-hegemônicas à agenda capitalista. 

 Os grupos tradicionais, que conseguem coexistir às margens da sociedade capitalista 

industrial moderna, representam uma frente de resistência ao avanço capitalista que 

transforma a tudo e a todos em mercadorias traduzidas em dinheiro. Podem representar, 

através de uma iniciativa coordenada, crítica, transformadora e emancipatória da educação 

ambiental, um importante referencial para a luta contra a devastação capitalista. 

 A tradição, ponto de aglutinação da experiência de sujeitos e grupos que reproduzem 
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seu modo de vida através das narrativas orais, é formativa por natureza e representa 

atualmente uma trincheira contra a qual se batem as iniciativas de megaprojetos poluidores, 

buscando atrair a todos com seu discurso do progresso a todo custo, canto de sereia que busca 

seduzir a todos com a promessa de felicidade lançada num futuro inatingível. Compreender 

como esta tradição pode fundamentar a práxis da educação ambiental torna-se um dever 

inadiável de qualquer educador ambiental que se empenhe em participar ativamente da crítica, 

da transformação e da emancipação. 

 

 

Grupos tradicionais e seu lastro formativo 

 

 A sociedade capitalista industrial moderna aposta no soterramento da tradição pela 

postura cíclica do sempre-novo/sempre-igual. Walter Benjamin compreende a tradição como 

descontinuidade e ruptura. ―O contínuo da história é o dos oprimidos. Enquanto a ideia de 

contínuo faz tábua rasa de tudo, a ideia de descontínuo é a base da autêntica tradição‖ 

(BENJAMIN, 2013, p.182). O continuum da história dos opressores é pontuado de 

descontinuidades, expressadas nas revoluções que se opuseram à manutenção das elites, 

formando constelações. 

 Benjamin aponta ainda o papel redentor da classe trabalhadora e sua abertura ao tempo 

messiânico, tomada como ―[...] a última classe escravizada, vingadora e libertadora‖ 

(BENJAMIN, 2013, p.182). A tradição dos oprimidos, sendo descontinuidade, busca nos 

antepassados oprimidos que ousaram lutar a energia para realizar a luta no presente. É 

alimentada por essa imagem de opressão, então por uma promessa de futuro que é a imagem 

idealizada de liberdade, que a tradição dos oprimidos coloca em movimento a classe 

trabalhadora. O lançamento da realização e da felicidade no futuro, como tem feito a 

ideologia do progresso
197

, enfraquece a potência revolucionária do proletariado, destituindo-

lhe do ódio pela opressão e da disponibilidade para o sacrifício (BENJAMIN, 2013, p.183). 

Portanto, os vínculos com o passado e com os antepassados são essenciais para a 

descontinuidade. 

 A tradição é o ponto em que ―[...] se aglutina a experiência [...] o lastro sobre o qual se 
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preserva a possibilidade de redenção, memória coletiva que inscreve o indivíduo num 

conjunto de representações de sentido comum‖ (PEREIRA, 2006, p.9). A tradição é o 

conjunto de saberes, costumes e hábitos que configuram determinado modo de ser e fazer de 

sujeitos e grupos que partilham laços comunitários. 

 Na tese VI Sobre o Conceito de História, Benjamin destaca que 

 

[...] Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer 

apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele vem também 

como o vencedor do Anticristo. [...] também os mortos não estarão em segurança se 

o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. (BENJAMIN, 1994, p. 

224) 

 

 Arrancar a tradição ao conformismo talvez seja uma das tarefas que se deve realizar 

emergencialmente, pois a pobreza da experiência
198

 ameaça tornar os sujeitos em autômatos, 

atordoados pelo choque da sociedade moderna que se torna a norma. Automatizados, os 

sujeitos terminam por se adaptar à tirania da máquina e se conformar, crendo que a realização 

interior é a única possível e aquela que basta à humanidade. Arrancada a tradição ao 

conformismo, os oprimidos tornam-se inconformados com a opressão, e buscam na 

experiência dos antepassados a força para reagir e combater o continuum da história dos 

opressores. 

 Através da rememoração, acessando as memórias dos ancestrais oprimidos, o sujeito 

se capacita, no presente, a interromper o curso da história dos opressores. A tradição reúne, 

além das memórias, os valores dos trabalhadores e sua sabedoria, para além da compreensão 

de uma série de movimentos de mãos e técnicas, para além ainda de uma compreensão do 

ambiente. Trata-se de uma compreensão de mundo que extrapola e contradiz a ideologia do 

progresso e o pensamento único da globalização capitalista. 

 Nesse sentido, a tradição enquanto ponto de aglutinação da experiência encontra eco 

na noção de conhecimento ecológico tradicional, tomado como ―[...] um sistema complexo de 

saberes, compreensões, hábitos e crenças, oriundos da vivência de uma população tradicional 

com o seu ambiente‖ (BARENHO e MACHADO in MACHADO e GONÇALVES, 2012, 

p.155). Vivendo, produzindo e reproduzindo o grupo, o sujeito mergulha na forma ancestral, 

tradicional, com que este tem sido. Entretanto, esta noção é contemplada e ampliada pela 

concepção de sabedoria, conforme exposto por Benjamin (1994, p.200). Transmitido através 
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da narrativa oral, este conhecimento, ou esta sabedoria, emergem de um manancial composto 

pelas experiências reunidas pelo grupo durante gerações. Aqui, no entanto, se destaca o 

caráter dinâmico deste conhecimento ou sabedoria tradicional que, intimamente associado ao 

ambiente, ele próprio submetido a constantes transformações, transforma-se junto num 

processo dinâmico de construção da realidade. 

 Diegues aponta a associação das culturas tradicionais a ―[...] modos de produção pré-

capitalistas, próprios de sociedades em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, onde 

há grande dependência dos recursos naturais e dos ciclos da natureza, em que a dependência 

do mercado já existe mas não é total‖ (DIEGUES, 2008, p.84). 

 A categorização de Diegues não está ancorada explicitamente na conceituação de 

Benjamin a respeito da tradição, mas isto não representa contradição ou obstáculo à 

conjunção destas para uma compreensão dotada de um aprofundamento filosófico dos termos 

tradição e tradicional. Partindo da experiência, que é construída por sucessivas gerações que 

preservam a sabedoria do grupo, a tradição é o ponto de aglutinação desta experiência, 

material das narrativas que formam os jovens sujeitos do grupo. 

 A tradição, que para Benjamin é a tradição dos oprimidos, necessariamente se 

constitui enquanto descontinuidade no continuum, em que a alienação do trabalho assalariado 

é mais uma etapa na dominação e na opressão. A tradição dos oprimidos composta por 

descontinuidades e dotada do caráter destrutivo, coloca-se na contramão das classes 

dominantes e dá origem a constelações formadas por inúmeros momentos explosivos (os 

―agoras‖ do passado). O tradicional seria, no sentido aplicado por Benjamin, o contra-

hegemônico, o revolucionário, que se encarregaria de trazer fim à história de opressão forçada 

até agora sobre a humanidade. 

 Como medida de imposição do pensamento único e como cumprimento da agenda do 

capitalismo globalizado, o aniquilamento da experiência se torna prerrogativa na extinção de 

alternativas concretas e já existentes à sociedade capitalista industrial moderna. Tomando 

como parâmetros de comparação o grau de desenvolvimento técnico e capacidade de 

submissão da natureza o capitalismo procura se apresentar como superior a outros modos de 

organização econômica e social. Quando os megaprojetos do capitalismo globalizado surgem 

no horizonte histórico das localidades que abrigam em seu meio grupos tradicionais e evocam 

para si o discurso do progresso, lançando no infinito a realização do desejo dos sujeitos que 

têm vivido suas vidas inseridos na prática de atividades tradicionais, como a agricultura 
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familiar, a pesca artesanal, a vida de grupos quilombolas, indígenas, ribeirinhos e 

extrativistas, seu objetivo primeiro e último, submetendo a população ao discurso das 

―alternativas infernais‖, é aprofundar o grau de dependência desta população às regras do 

sistema capitalista, estendendo a realidade de miséria externa e interna dos sujeitos, 

empobrecimento da experiência, e extinção da tradição. 

 

 

O caráter humanizador da educação 

 

 A educação, e por consequência a educação ambiental, que coincide com a 

conscientização e com a humanização, se faz crítica, transformadora e emancipatória quando 

se propõe a superar a opressão da sociedade capitalista industrial moderna. A educação da 

classe trabalhadora, a educação proletária referida por Benjamin, ―[...] necessita, sob todos os 

aspectos, primeiramente de um contexto, um terreno objetivo no qual se educa‖ (BENJAMIN, 

2002, p.113). Esta educação proletária deve se realizar no mundo concreto, deve ter como 

contexto a realidade material. Parte desta materialidade para desvelá-la, numa atitude de 

construção da consciência crítica. A educação que tem por fim formar humano, humanizar, 

pois o ser humano está em um processo permanente de vir a ser, aparece como um processo 

de construção de conhecimentos, habilidades, comportamentos, valores que permitam a 

emergência da consciência crítica, estimulando a transformação e emancipando (COSTA in 

MACHADO e GONÇALVES, 2012, p.51). 

 Ao educador ambiental que se queira crítico, transformador e emancipado não é 

possível aderir a modelos prontos de educação ―para‖ a classe trabalhadora. Nestes, o saber 

vem pré-fabricado nos moldes do capitalismo (DAMO et al in MACHADO e GONÇALVES, 

2012, p.97). Posto que o sistema capitalista se fundamenta sobre, e promove a divisão da 

sociedade em proprietários e não proprietários, sendo este grupo formador da ampla maioria 

da população, é vedada a eles sua realização através do trabalho, visto que se torna 

mercadoria a ser comprada pelos proprietários dos meios de produção. A educação nos 

moldes do capital se empenha em reproduzir essa estrutura de alienação, velando a realidade e 

impedindo a formação humana integral, se apresentando enquanto educação ―para‖ o povo. 

 Não se trata, no entanto, de acreditar que a educação, sozinha, decidirá os rumos da 

história; mas nela se encontra a potência para conscientizar as contradições do mundo 
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humano. A educação tem a capacidade de pôr em movimento, através da construção da 

consciência crítica, sujeitos e grupos rumo à transformação da realidade e à emancipação 

humana. Por meio da compreensão desvelada da realidade concreta e das contradições que a 

envolvem, o sujeito reúne as condições materiais e espirituais necessárias para dar início e 

aprofundar seu processo de humanização, passando a transformar sua realidade, tarefa 

eminentemente humana. 

 A educação dotada de postura crítica tem por função a emancipação dos sentidos 

(DAMO et al in MACHADO e GONÇALVES, 2012, p.97): a possibilidade de compreender a 

realidade como ela é em sua essência e fundamento, através da ação e reflexão do sujeito em 

interação com ela, e não através da distorção que a ideologia do progresso impõe, deixando 

entrever apenas a aparência da organização social. 

 A educação que não se oriente para a emancipação de sujeitos e grupos é uma 

educação que não se realiza em sua plenitude, que não efetiva a democratização em última 

instância, pois sem emancipação esta fica comprometida. Sujeitos que estejam submetidos a 

relações de opressão têm restringida sua vocação para ser mais humanos, seu devir humano, e 

por isso limitada sua participação política, que reflete sua capacidade de transformação da 

realidade. Em um ambiente em que a opressão é a norma, direitos são confundidos com 

bênçãos, participação é confundida com transgressão, e o opressor é confundido com o senhor 

que distribui dádivas àqueles que ―merecem‖. A vulnerabilidade a que são submetidos 

sujeitos e grupos pela ausência de emancipação demarca fortemente o grau de distorção 

ideológica e política, convencendo-os de sua impotência e da segurança que é trazida pelo 

afastamento das esferas tomadoras de decisão. 

 A educação dentro do sistema capitalista atende ao interesse da internalização das 

posições que os sujeitos ocupam na hierarquia social, adequando expectativas e condutas aos 

limites que impõe aos sujeitos. Mészáros destaca que ―[...] enquanto a internalização 

conseguir fazer o seu bom trabalho [...] a brutalidade e a violência podem ser relegadas a um 

segundo plano [...] posto que são modalidades dispendiosas de imposição de valores‖ 

(MÉSZÁROS, 2008, p.44). 

 Paulo Freire destaca que a concepção bancária da educação e seu estranho humanismo 

se reduzem ―[...] à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autômato, que é a 

negação de sua ontológica vocação de ser mais‖ (FREIRE, 2015, p.85). Paulo Freire se 

aproxima de Benjamin quando se percebe que a automatização dos sujeitos, que alcança seu 
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ápice no trato do ser humano com a máquina, com o choque, se institucionaliza em um 

projeto pedagógico conhecido como educação ―bancária‖. 

 A virada crítica, transformadora e emancipatória do sistema escolar na sociedade 

capitalista industrial moderna não vai se dar por meio de reformas, como coloca Mészáros, 

―[...] pois o que existia antes de tais reformas será certamente restabelecido, mais cedo ou 

mais tarde, devido ao absoluto fracasso em desafiar, por meio de uma mudança institucional 

isolada, a lógica autoritária global do próprio capital‖ (MÉSZÁROS, 2008, p.46). A 

internalização denunciada por Mészáros estabelece uma relação com o continuum histórico e 

com a ideologia do progresso, com o tempo homogêneo e vazio da história dos vencedores. 

Romper com a lógica do capital na área da educação equivale a substituir as formas de 

internalização (de ideologias da classe dominante) por uma alternativa concreta (educação do 

proletariado). Entretanto, se sabe que a educação não é capaz, sozinha, de transformar o 

sistema. Sua potência se encontra na transformação de sujeitos, e estes protagonizarão a 

necessária abolição da opressão que fundamenta a história dos vencedores, e a emancipação 

nas relações entre seres humanos e entre estes e a natureza. 

 Para disparar o processo dessa virada crítica, transformadora e emancipatória, os 

princípios que orientam a educação formal devem se desprender da lógica do capital que 

nulifica justamente o caráter formador da educação. A organicidade da educação, que deve 

passar a ser concebida como permanência do movimento da vida e não como parada, é fator 

imprescindível para tornar a educação formal em prática que humaniza. Mészáros destaca que 

―[...] sem um progressivo e consciente intercâmbio com processos de educação abrangentes 

como ‗a nossa própria vida‘, a educação formal não pode realizar as suas muito necessárias 

aspirações emancipadoras‖ (MÉSZÁROS, 2008, p.59). 

 A abrangência é um dos fatores primordiais para que a educação formal realize a 

ruptura com a lógica do capital que atua na imposição da conformidade. A abrangência na 

educação ambiental compreende os ambientes natural, socioeconômico e cultural a partir da 

vida concreta. Dos problemas que suscitam a investigação na perspectiva freireana, levando 

até círculos mais abrangentes, ―a nossa própria vida‖ é o ponto de partida inscrito na realidade 

objetiva irrevogável para que a educação formal seja dotada da crítica, da transformação e da 

emancipação. 

 A educação refere-se à vocação para o ser mais referida por Freire, se liga à formação, 

que é formação humana. Os sujeitos, produtores e produtos do meio, ao serem inseridos em 
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um sistema de educação preocupado com a manutenção acrítica da ordem estabelecida, são 

expostos ao que Mészáros coloca como ―[...] os mais pervertidos ideais e valores 

educacionais‖ (MÉSZÁROS, 2008, p.83). 

 A educação deve, do mesmo modo do que precisa ser feito com a tradição, ser 

arrancada das garras do conformismo, e deve ser compreendida como um esforço para a 

intervenção crítica, ou seja, consciente, com vistas à transformação da realidade. 

 Construída por meio do diálogo entre sujeitos cognoscentes, a educação pode ser 

pensada a partir da concepção de experiência, e estaria além das limitações impostas pela 

época, a dizer o isolamento, a homogeneidade e vacuidade do tempo, a guinada ao interior. A 

experiência, sendo a vivência enriquecida pelo trabalho, que não se realiza na solidão dos 

indivíduos mas na relação com outros sujeitos, recorre à tradição, que forma e pela qual é 

formada, para inserir-se no mundo. O sujeito ligado a uma tradição, que vive uma 

experiência, prossegue construindo uma história da qual ele faz parte como agente ativo. Os 

velhos de quem ele narra as histórias de hoje o terão como companhia no futuro. 

 A educação como prática da liberdade (FREIRE, 2015, p.98) deve tomar o sujeito 

concreto, não sua abstração, assim como o mundo concreto, não sua abstração. A educação 

como prática da liberdade, de certo modo, busca refundar a experiência, à medida que não 

concebe o sujeito isolado e desligado do mundo, inserido em sua vivência pura, privado da 

experiência. Este contato do sujeito com o mundo enseja sua pronúncia, que é a 

externalização de sua racionalidade, o humanizar-se através da palavra e da ação, pois o 

sujeito nomeia seu mundo, forma primeira de tornar-se humano. Pronunciando o mundo o 

sujeito vai modificando-o, pois vai, em um movimento ininterrupto, problematizando e 

voltando a pronunciá-lo. 

 

 

A educação ambiental e a tradição 

 

 O sistema produtivo que dá vida à sociedade capitalista industrial moderna é 

fundamentado por seus círculos viciosos de desperdício e escassez – devastação – das duas 

principais riquezas da humanidade: a natureza e o trabalho. O escasseamento, de fato, é o que 

traz valor a qualquer coisa no sistema capitalista. Mészáros aponta que não é possível romper 

com esses círculos viciosos sem uma intervenção efetiva na educação (MÉSZÁROS, 2008, 
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p.74). Esta intervenção deve ser capaz de duas coisas principais: estabelecer prioridades e 

definir reais necessidades, isto mediante plena e livre deliberação dos indivíduos envolvidos. 

Nesse sentido, a transformação cultural que dá conta da construção de outra ética e outros 

valores, anda inseparável da transformação social, que inaugura outra forma de se relacionar 

coletivamente, e dá um importante passo por meio da educação ao fomentar a participação 

direta dos sujeitos envolvidos nos processos relacionados à produção e à reprodução social. 

 Diante de uma educação que não é ambiental em meio a uma conjuntura de múltiplas 

crises – ecológica, econômica, política – que compõem uma crise de maior espectro, a crise 

da civilização ocidental, torna-se necessária a emergência de um modelo educativo que tenha 

preocupação legítima com as relações entre seres humanos e entre estes e a natureza. 

 No universo de plurais educações ambientais, Velasco destaca que  

 

[...] há uma certa ―Educação Ambiental‖ que peca por falta de profundidade e 

abrangência e não passa de um modismo. [...] Para essa suposta EA o capitalismo é 

a forma social definitiva da espécie humana, e ela nem sonha em imaginar um ―além 

do capitalismo‖. (VELASCO, 2009, p.15) 

 

 No contraponto a esta suposta educação ambiental, um modelo organizado e legítimo 

de educação ambiental teria a profundidade e abrangência necessárias para encarar a questão 

ambiental e os múltiplos aspectos da crise civilizatória de maneira radical, ou seja, indo à raiz 

do problema. Nesse sentido, a abrangência da educação ambiental, procurando abarcar a 

totalidade de determinada organização social – ou a crise em seus distintos aspectos –, seria 

dividida em três níveis: o primeiro e mais central destes níveis seria composto pelo ambiente 

natural (1), a natureza propriamente dita; o segundo nível, intermediário, seria formado pelo 

ambiente socioeconômico (2) instituído e hegemônico de determinada organização social, no 

nosso caso atual a sociedade capitalista industrial moderna; o terceiro nível, o mais externo, 

seria formado pelo ambiente político e cultural (3), onde se encontram os valores éticos e 

morais, as ideias e ações que fundamentam, balizam, justificam, negam e contrapõem 

determinada organização social e as relações que a envolvem. 

 A profundidade da educação ambiental, também dividida em três níveis, trata do grau 

revolucionário da Educação, e estariam interconectados: a crítica (A), que permite desvelar a 

realidade e encaminha à transformação (B), capacidade inata e qualificativa do ser humano, 

que se orienta para a emancipação (C), ou seja, à ruptura dos laços de dominação e opressão 

que buscam desumanizar o humano, ou impedir sua humanização. A educação, que tem o 
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potencial de transformar as pessoas, e estas a realidade, encontra-se no nível do ambiente 

cultural, construindo, destruindo e reconstruindo valores, posturas, atitudes que sustentam ou 

revolucionam a sociedade. Por meio dessa educação ambiental legítima tem início um 

processo de crítica, transformação e emancipação das relações que os seres humanos 

estabelecem entre si e com a natureza que não se resume à mera compreensão do mundo, mas 

à ação sobre ele com vistas a transformá-lo. 

 

 

Figura 1: Amplitude e Profundidade da Educação Ambiental 

Fonte: produzido pelo autor. 

 

 Não é possível realizar a crítica, a transformação ou a emancipação de determinado 

nível: o que se terá é apenas uma tentativa de crítica, um arremedo de transformação e uma 

miragem de emancipação. Estas têm de se dar na totalidade, sob o risco de não passarem de 

uma suposição de educação ambiental. A suposta educação ambiental, que se alimenta da 

superficialidade nas discussões e compreensões da sociedade capitalista, trabalha no 

desserviço de uma educação ambiental legítima. 

 A crise ecológica, que se dá acompanhada pelos aspectos econômico e político de uma 

crise mais ampla, é o fenômeno que torna necessária e imprescindível a educação ambiental, o 

desdobramento da realidade sensível que exige uma resposta; crise esta que é o próprio 

capitalismo enquanto sistema socioeconômico, com suas facetas política e cultural muito bem 

definidas. Com a emergência inegável do caráter autodestrutivo do capitalismo, emerge 

também a educação ambiental como tentativa de ressignificação da relação entre sociedade e 

natureza por meio da educação. 
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 A utilização da suposta educação ambiental para justificar o discurso de 

esverdeamento do capitalismo, que não propõe nenhuma ruptura de fato e não se tem como 

radical, ou seja, não estando disposta a atacar a raiz do problema na questão ambiental, tem 

servido para 

 

[...] mitigar as consequências de empreendimentos [poluidores] ao convencer os 

grupos sociais mais fracos, prejudicados e que serão desalojados, de que devem 

contribuir ―para as gerações futuras‖ ao abandonarem suas terras, áreas, histórias, 

vidas, enfim, tudo que construíram no passado, em nome de um futuro melhor para 

todos. (SANTOS et al in MACHADO e SANTOS, 2013, p.246) 

 

 O que se tem com a educação ambiental que se encontra mergulhada na ideologia do 

progresso é uma prática educativa que atende ao chamado da sociedade capitalista industrial 

moderna em sua necessidade de manter-se hegemônica. Esta prática, e a teoria que a embasa, 

vem atacar os lastros históricos que constituem sujeitos e grupos para lançá-los no tempo 

homogêneo e vazio do continuum histórico da opressão. Apagar os rastros é o que desejam os 

opressores, para, com isso, apagar também a experiência, desvincular sujeitos e grupos, 

vencer qualquer resistência à sua imposição do pensamento único. Ao convencê-los da 

necessidade de sacrifício, esta educação ambiental lança a redenção em um futuro 

inalcançável, perpetuando as relações de dominação e exploração, da natureza e dos 

trabalhadores, ad infinitum. 

 O isolamento do sujeito e sua dupla interiorização celebrados na sociedade capitalista 

devem ser superados e revertidos para que se possa conquistar a liberdade e a emancipação da 

natureza humana e não humana. Esta educação ambiental, para fins de atuar na superação dos 

problemas que deram-lhe origem, deve orientar-se por uma perspectiva que coincida, como se 

disse, com a crítica, a transformação e a emancipação, em que os sujeitos desvelem o mundo 

em suas relações, capacitando sujeitos e grupos a darem início a um processo transformador 

que os faz se emanciparem das relações até então opressoras e dominadoras. 

 Inserida em um contexto de grupos tradicionais a educação ambiental precisa se 

orientar pela experiência construída por gerações de sujeitos que têm vivido suas vidas 

coletivamente, procurando pronunciar sua palavra a despeito das constantes e diversificadas 

tentativas, por vezes bem-sucedidas, de calá-los e deslegitimar seus discursos. Deve também, 

e de maneira irrevogável, lançar suas raízes no conhecimento científico que, apesar de estar 

sendo sequestrado pelos interesses do capitalismo e seus agentes hegemônicos, com a ditadura 

da técnica talvez sendo seu aspecto mais explícito, não é necessariamente conservador. O 
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antagonismo saber científico/sabedoria tradicional é falso. O que se necessita é um 

aprofundamento da postura crítica para discernir ao que e a quem está servindo o saber 

científico, aos moldes da desconfiança no pessimismo integral de Benjamin (1994, p.34). É 

preciso voltar o instrumental científico para fins de superação da opressão prevalecente na 

sociedade capitalista, aliando-o à sabedoria dos grupos tradicionais construído na vida em 

relação de proximidade e dependência da natureza. 

 

 

Considerações finais 

 

 A tarefa do educador ambiental que se alinhe à postura crítica, transformadora e 

emancipatória – a legítima educação ambiental –, não pode prescindir do movimento de 

extirpação do conformismo, tanto da tradição quanto da educação. É necessário que haja a 

inconformidade para que possa nascer a crítica, a transformação e a emancipação. 

Inconformidade em relação ao dado e ao continuum da opressão, em relação à automatização 

que transforma os sujeitos em peças em uma engrenagem, destituindo-os de sua humanidade. 

 A internalização defendida pela educação em seu viés conservador, proposta pela 

sociedade capitalista em seu interesse de manter a ordem das coisas intocada, não serve ao 

educador ambiental legítimo, pois é preciso realizar a cisão com as formas de opressão e 

devastação sob as quais se calca a sociedade capitalista industrial moderna. Esta 

internalização deve abrir caminho para alternativas concretas de superação do capitalismo, e 

nesse intuito a tradição e a experiência de grupos tradicionais representam pontos de partida 

para a estruturação dessa educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória.  

 Arrancadas ao conformismo, tradição e educação assumem seu potencial 

revolucionário, dando origem a um movimento que, por meio da ação educativa, compreenda 

a educação ambiental em sua abrangência e profundidade. A sabedoria de sujeitos e grupos 

tradicionais torna-se, assim, um importante subsídio para o educador ambiental, constituída na 

vida vivida, crítica por natureza, emergente de grupos contra-hegemônicos, transformadora 

em sua essência, e disposta à ruptura dos laços de opressão, emancipatória na origem. 
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RESUMO: Este ensaio teórico se propõe a discutir e pensar sobre o silêncio nas pesquisas 

realizadas com crianças. Mas, como discutir o silêncio? Será possível ouvir o que o silencio 

fala? Vamos pensar neste percurso, nesta viagem, nesta possibilidade de aprender com o 

caminho, ou seja, descobrir e se encantar com a pesquisa, abrindo-se ao inesperado que o 

caminho nos dá, ao que se manifesta durante a viagem - pesquisa. A pesquisa com crianças é, 

sem dúvida, um campo repleto de possibilidades, interrogações e subjetividades, por essa 

razão é indispensável ao pesquisador perceber cada silencio, cada gesto como um 

acontecimento de um ser- aí (HEIDEGGER 2015) que se revela e se esconde. Uma pesquisa 

com crianças há de considerar outras comunicações para além da linguagem. Há de inserir-se, 

de olhar, acompanhar e perceber as vivencias os desenhos, as brincadeiras, e, abrir-se a uma 

metodologia que preze por possibilidades que permitam uma compreensão da infância como 

sujeito de direito e de percepções próprias, o que não significa em nenhum momento uma 

ausência de rigor científico, mas de ‗uma técnica que implica um conjunto de preocupações 

adicionais na sua preparação, desenvolvimento e aplicação‖ (SARAMAGO, 2001, p. 14).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Educação Ambiental. Criança 

 

 

 

VIAJAR É PRECISO 

Se partires um dia rumo a Ítaca
202

, faz votos de que o caminho seja longo, repleto de 

aventuras, repleto de saber. Tem todo o tempo Ítaca na mente. Está predestinado a 

ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada 

e fundares na ilha, velho enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar 

riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela não te ponhas a 
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caminho. Mais do que isso não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu, se a acha 

pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, E agora sabes o que 

significam Ítaca (Kaváfis, 2006, p. 146-147) 

 

 

O exercício da pesquisa é uma viagem repleta de desafios, como a jornada de Ulisses 

até Ítaca, que ao findar deixa suas marcas de experiência, tornando seu pesquisador um 

viajante que aprende ao longo do caminho, que se faz e refaz, que ganha com o caminho e 

com tudo que ao caminhar encontra. Ambos, pesquisador e participante, ao final da viagem, 

não são mais os mesmos. Mas que viagem é esta da pesquisa? Ainda que tenha em mente sua 

‗Ítaca‘, o que sabe o pesquisador da viagem que esta prestes a empreender? ‗ganhaste o 

caminho‘, por certo que pesquisar é sim, este mover-se. É uma viagem ao inesperado, ao que 

sempre esteve ai, mas ainda não se revelou.  

 

 

CAMINHOS DE UMA PESQUISA 
 

 

 

Quando as crianças brincam 

E eu as oiço brincar, 

Qualquer coisa em minha alma 

Começa a se alegrar. 

E toda aquela infância 

Que não tive me vem, 

Numa onda de alegria 

Que não foi de ninguém. 

 

Fernando Pessoa 

 

 

Este é um ensaio teórico sobre as pesquisa realizadas com crianças e suas múltiplas 

possibilidades de abordagem e, pretende apresentar-se, como um fundamento para pesquisa 

em Educação Ambiental com crianças, de forma a contribuir com pesquisadores e 

pesquisadoras ambientais que mergulham no universo da infância para compreender os 

acontecimentos que neste se revelam. Mas não como um ‗Ouvindo descompassados 

assemelham-se a surdos; o ditado lhes concerne: presentes estão ausentes‘ (1996, p.91), e sim, 

como um ser aberto a cada detalhe de olhar, de fala ou de silencio, de simbologias que se 

revelam ao estar com a criança. Este pesquisar assim pensado longe de um ouvir 
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descompassado passa a ser, o ouvir que nos propõe Heidegger; 

 

Se ouvir fosse, sempre e primordialmente, apreender e transmitir sons, ao que se 

viriam juntar outros processos, os sons entrariam por um ouvido e sairiam pelo 

outro, e ficar-se-ia nisto (2008, p.189). 

 

 

Ouvir como um muito além de transmitir um som que entra e sai sem deixar uma 

marca de um ir-sendo enquanto se pesquisa, como um revelar-se de um acontecimento. Neste 

ensaio teórico se tem a ousadia de discutir e pensar sobre o silêncio nas pesquisas realizadas 

com crianças e para com este objetivo se recorre ao vídeo: ―Capturando o vento‖. Neste vídeo 

um menino corre até o alto da montanha com um vidro transparente e, abrindo a tampa, 

―carrega‖ seu recipiente de vento, tampa-o depressa e sai em disparada montanha abaixo para 

presentear um senhor, aparentemente seu avô, que comemora aniversário. O menino percorre 

um longo caminho, sua viagem é repleta de aventuras até a sua chegada a uma casa simples. 

Ele entra correndo e lá esta seu ―avô‖ sentado na frente do bolo já com as velas acessas. Tudo 

esta pronto, outros adultos estão presentes na cena, mas o menino sem nada dizer entrega o 

vidro ao ―avô‖. O ―avô‖ olha o vidro, observa, quando vai abri-lo o menino interrompe e 

inclina levemente o vidro para frente do bolo, então, com o olhar confirma ao senhor que 

pode abrir o vidro e, para surpresa de todos, o vento forte solta-se do vidro, as velas se 

apagam, o bolo se desfaz as cortinas voam, tudo fica desarrumado. O silêncio toma conta da 

festa. O menino aguarda apreensivo. Parece que a viagem foi em vão, mas, de repente uma 

mulher olha para o ―avô‖ e sinaliza com um sorriso, entendendo e se encantando com a ideia 

do menino, todos sorriem e o menino e ―avô‖ se abraçam fraternalmente, e, o silencio, a 

viagem repleta de encantamentos é validada com uma acolhida de gargalhadas, que tudo 

responde.  

Capturando o vento 
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Figura 1- Imagens do vídeo 'Capturando o vento' 

Ao imaginar a cena proposta anteriormente podemos pensar em cada rico detalhe que 

compõem o vídeo ―Capturando o vento‖, cada sentimento, ação e reação, cada palavra dita 

pelo silencio. E como afirma Heidegger é do silêncio que ‗provém o autêntico poder ouvir e a 

convivência transparente‘, visto que, na articulação do silencio e da escuta que a 

compreensibilidade do ser-aí estabelece a convivência do ser-aí-no-mundo. 

O que desejamos com este ensaio teórico, é pensar na fala contida no silencio das 

crianças em nossas pesquisas, sem a pretensão de encontrar respostas, mas, sobretudo, de 

propor perguntas, por acreditar que, é na pergunta que, possivelmente, está guardada inúmeras 

possibilidades. No vídeo não encontramos a presença da fala como recurso para perguntas ou 

mesmo para respostas, porém, cada minuto propõe diversas questões que pensamos a seguir.  

Vamos pensar neste percurso, nesta viagem, nesta possibilidade de aprender com o 

caminho, ou seja, descobrir e se encantar com a pesquisa, abrindo-se ao inesperado que o 

caminho nos dá, ao novo que se manifesta durante a viagem. Como afirma Heidegger em Ser 

e Tempo, ‗a presença escuta porque compreende‘ (2015, p. 226). Ao escutar, sendo junto com 

o ente que se descobre, a presença acolhe a própria cadência do mundo – nas suas 

O presente 

A viagem... 

Chegada  



 

530 
 

possibilidades de ser, ela encontra sua tarefa, seu afazer. Segundo Montessori; 

 

... uma pesquisa que se propõe a incluir a participação das crianças supõe um 

processo pelo qual as crianças são empoderadas (emporvered) para construir uma 

representação de seu mundo social. Para isso o pesquisador deve usar recursos para 

a expressão das crianças que sejam adequadas à sua faixa etária e sensíveis a seu 

ambiente cultural, levando em conta o que chamam de ―moeda local de 

comunicação‖.‖ (Mann e Tolfree, 2003, p.13-14)‖. 

 

A pesquisa com crianças é, sem dúvida, um campo repleto de possibilidades, 

interrogações e subjetividades, por essa razão é indispensável ao pesquisador perceber a 

diferença entre ―ouvir‖ o seu ―pequeno‖ sujeito e ―escutar‖ seu ―grande‖ sujeito na pesquisa. 

Vamos então pensar nestes dois verbos. Ouvir este ligado diretamente aos sentidos da 

audição, ao próprio ouvido. ―Entender, perceber pelo sentido do ouvido‖ (Michaelis- 

Moderno Dicionário da Língua Portuguesa- grifos nossos). Escutar, por sua vez, significa 

―(...) prestar atenção para ouvir, dar atenção a algo ou a alguém, perceber...‖ (Michaelis- 

Moderno Dicionário da Língua Portuguesa).  ―escutar é o estar aberto existencial do ser -aí 

enquanto ser-com para o outro. O escutar constitui mesmo a abertura primordial e própria do 

ser-aí para o seu mais próprio poder ser, enquanto escuta da voz do amigo que todo ser-aí traz 

junto a si‖ (Heidegger 1988a, p.222; 1986, p. 163, trad. mod.). 

Ouvir, portanto, não é escutar, esta diferenciação sutil, porém importantíssima, 

permite ao pesquisador compreender de maneira integrada as intenções de fala, os desejos e 

silêncios de seu sujeito na pesquisa. Compartilhamos da ideia proposta por Pia Christensen e 

Allison James, ―Ao fazer uma distinção sutil entre ―ouvir‖ crianças e ―escutar‖ o que as 

crianças tem para dizer, Roberts  argumenta que embora as abordagens previamente 

denominadas de focalizadas nas crianças as possam ter ouvido, os investigadores e aqueles 

que estão em exercício podem não as ter escutado convenientemente‖. (Christensen e James, 

2005 p. XVI).  

Neste sentido o percurso da ―viagem‖ realizada pelo menino no vídeo é uma rica 

oportunidade de escutar o que o gesto de presentear com vento nos diz em seu silêncio. A 

escolha pelo vento, pela viagem cheia de desdobramentos e tessituras levam em seu 

SILÊNCIO muitas falas. Num primeiro olhar o sentimento pelo avô, o faz correr apressado 

como se não pudesse, de maneira alguma, se atrasar para festa.  

Encontramos aqui uma responsabilidade carregada de amor, de respeito pelo outro, 

de sentimento de pertencimento aquela família, aquele grupo. Podemos ousar dizer que a ―não 
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fala‖ desta viagem é seu maior presente e sua mais eloquente ―fala‖. Não estará aqui a 

resposta para muitas de nossas pesquisas? Não será o que o silêncio diz a resposta?  

A relação estabelecida entre o amor (pelo avô) e a responsabilidade (pelo cuidado 

com o presente), não são, por si mesmas, respostas as muitas inquietudes presentes nas 

pesquisas com crianças? Se nossas escolas conseguissem ouvir o silêncio da indisciplina, o 

silêncio da rebeldia, da insatisfação, da ausência de enquadramento nas instituições escolares, 

já não teríamos avançado e repensado nosso projeto-processo- educacional? 

 

Se a ciência começasse a estudar os homens, conseguiria não só fornecer novas 

técnicas para a educação das crianças e dos jovens, mas chegaria a uma 

compreensão profunda de muitos fenômenos humanos e sociais que estão ainda 

envolvidos em espantosa obscuridade. A base da reforma educativa e social, 

necessária aos nossos dias, deve ser construída sobre o estudo científico do homem 

desconhecido. (MONTESSORI, 2003, p.9). 

 

Os acontecimentos da vida são permeados pelas visões de mundo que se carrega 

consigo, são como uma nota de mistério que horas se esconde, hora se revela, mas são sempre 

‗nada iguais‘. Um simples bom dia dado com o olhar, ainda que repetido inúmeras vezes 

durante este tempo de vida que nos é permitido estar-ai-no-mundo, é sempre um acontecer da 

existência, pois, cada bom dia tem seu entoar, tem sua história, carrega algo de invisível, que 

se revela, se desvela e ao mesmo tempo, se oculta. Um gesto, um silencio, pode ser a janela 

que nos revela, que nos esconde, pode ser a ponte para o não deixar lembrar o que somos, o 

que talvez deixamos não-ser. Que mistério é este ser? 

Em seu texto ‗Ecofenomenologia: uma janela ao mundo‘
203

, a educadora Ambiental 

Michele Sato apresenta-nos, através da metáfora da janela, a possibilidade de lançarmos o 

olhar para nossa própria existência, no sentido de olharmos através da janela como que em 

duplicidade olhando para paisagem física, mas também para a paisagem da existência. Mas 

que seria esta paisagem existencial? Como esta pode dialogar com a paisagem física? Toda 

paisagem física ou existencial se revela e se esconde de maneira que, guarda sempre um 

invisível, certo mistério-existir que se mantém guardado. Assim é também o movimento de 

pesquisar, um encontro com o acontecimento até então guardado e que, embora sempre 

estivesse ai, ainda não tinha se revelado.  
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Ao abrir e fechar, ou entreabrir e descerrar, uma janela dialoga com a exterioridade 

da paisagem física e com a interioridade da paisagem existencial. A janela, como 

metáfora do olhar, espelha o mundo exterior. Contudo, o espetáculo visível do 

mundo está na dependência da subjetividade de como se olha este mundo. (SATO, 

2016, p.11). 

  

A paisagem da pesquisa pode ser entendida como este movimento proposto por 

SATO (2016) onde o próprio movimento do pesquisar se manifesta como esta ‗dependência 

da subjetividade‘, onde cada manifestação de silencio ou não, revela uma existência, um ser-

ai-no-mundo, especialmente pensar uma pesquisa nesta direção constitui-se num movimento 

de resistência a uma pesquisa, que embora tratando de existências, insiste em buscar respostas 

quantificadas, exatas, numéricas, por vezes, desconsiderando as múltiplas faces do modo de 

ser de cada pesquisador e participante. 

Nestes tempos vividos onde as múltiplas crises se revelam diante de nossos olhos a 

cada dia, abrir a janela para as paisagens do mundo da vida é por assim dizer, um não 

conformar-se como o enquadramento das pesquisas realizadas com crianças e também 

impulsiona a darmos sentido ao cuidado com ambas às paisagens da vida (física e existencial), 

num tom de revelar uma possibilidade de existência, que satisfaça a dimensão espiritual na 

ontologia do Dasein (HEIDEGGER, 1962), (SATO, 2016, p.18). 

Mas é um exercício simples? Por certo que não, mas há de se manter vivo o ‗sonho‘, 

diria o poeta: Quero sempre poder ter um sorriso estampado em meu rosto, mesmo quando a 

situação não for muito alegre... E que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que 

estiverem ao meu redor. Mario Quintana. 

  A linguagem do sonho representa a miríade que, em meio a momentos de 

exaustão, nos impele a lutar, a entoar a poesia cantada da vida, no sentido da linguagem 

fenomenológica e hermenêutica da existência. Para Sato, e claro, concordo com ela,  

 

A linguagem fenomenológica é poética porque busca traduzir os sentidos e as 

significações do olhar, sem estabelecer o veredito do que é falso ou do que é 

verdadeiro, do acerto ou do equívoco. Viver em um ambiente sadio é essencial à 

existência humana, pois a destruição ecológica aprisiona os sonhos do poeta.  

(SATO, 2016, p.24). 

 

Nesta busca por traduzir o sentido, a sensação, o sonho, a memória, o tempo vivido é 

que o acontecimento da pesquisa se revela, e, é preciso ao saltar aos olhos não permanecer 
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inerte, mas colocar-se com poeta que, entre o revelado e o oculto denuncia, na ousadia 

sensível da mudança. Penso que a denuncia se constitui também em anúncio de que, ainda que 

ventos contrários nos tentem distanciar o olhar, nos cegar a visão, há múltiplas possibilidades 

que entre se revelar e se esconder podem representar outras tantas formas de ousar mudanças.  

 

 

 

 

OS VENTOS DE UMA PESQUISA 

 

 

O ouvir, isto é, a percepção acústica, está fundado no escutar silencioso e em sua 

compreensão, e cabe recordar que somente quem se cala pode escutar, tanto a si 

quanto ao outro, bem como ao chamado silencioso do ser em seus envios epocais. 

(DUARTE. 2005  p.137) 

 

 

 

 

Neste texto faz-se a escolha por pensar sobre as epistemologias presentes nas 

pesquisas em Educação Ambiental e suas possibilidades de compreensão sobre os silêncios 

nas pesquisas. Toda pesquisa é permeada por escolhas e são estas escolhas que não são únicas 

e universais e não há receitas prontas para elas (GATTI, 2002). Por esta razão cada gesto e 

silencio são escolhas que ao fazermos permitem um encontro com o acontecimento da 

pesquisa. 

Um estudo com crianças há de encontrar tendências epistemológicas e metodológicas 

que permitam o revelar-se dos acontecimentos através de múltiplas possiblidades que 

permeiam gestos, atitudes e silêncios das crianças. Para realização desta compreensão, em 

primeira instancia pretende-se compreender que; 

 

Quando investigamos, não somente produzimos um diagnóstico sobre um campo 

problemático, ou elaboramos respostas organizadas pertinentes para questões 

científicas, mas construímos uma maneira de fazer ciência e explicitamos uma teoria 

do conhecimento e uma filosofia. Utilizamos uma forma de relacionar o sujeito e o 

objeto do conhecimento e anunciamos uma visão de mundo [...] (GAMBOA, 2007, 

p.46). 
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Este desejo de presença do outro, este instante-presença é para pesquisa com crianças 

um expressar de „Catch the Wind
204

, ou seja, de sentir, ouvir, observar, apoiar, ou até de 

‗pegar os ventos‘ que se escondem no silencio da criança, é uma oportunidade de olhar para 

vida.  

O sentido proposto aqui neste ensaio de metodologia para uma pesquisa com 

crianças é uma ideia inicial de reflexão sobre, considerando, por certo que, uma metodologia 

de pesquisa com crianças necessariamente precisa de adequações. Destaca-se a seguir as 

tendências estudas por GAMBOA (2007) e que certamente são possibilidades abertas à 

reflexão que se propõe neste ensaio: 

 

Figura 2: Tendências das pesquisas segundo GAMBOA; 2007. p. 84-94. 

 

As pesquisas classificadas como empírico – analíticas, conforme Gamboa (2007) são 

as que utilizam: 

...técnicas de registro e tratamento de informação marcadamente quantitativa. As 

informações são recolhidas por meio de instrumentos estruturados (teses 

padronizados, questionários estruturados, guias de observação etc.), permitindo o 

tratamento estatístico e a apresentação dos resultados através de esquema 

cartesianos, gráficos estatísticos ou quadros de correlações...(GAMBOA, 2007, 

p.85). 
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Neste sentido questiona-se em que medida uma pesquisa desta envergadura pode 

contribuir para uma compreensão a cerca da infância, de suas vivencias e experiências? Em 

que sentido pode ser possível um dado numérico dar acesso as subjetividades e 

especificidades da infância? Aqui se encontra espaço para pensar numa tendência 

Fenomenológico – hermenêuticas por se direcionar no horizonte compreensivo do fenômeno e 

suas subjetividades. 

 

Para a fenomenologia a ciência consiste na compreensão dos fenômenos em suas 

várias manifestações, na elucidação dos pressupostos, dos mecanismos ocultos, das 

implicações, dos contextos nos quais fundamentam os fenômenos. A compreensão 

supõe a interpretação, quer dizer, revelar o sentido ou os sentidos, os significados 

que não se dão imediatamente, razão pelo qual necessitamos da hermenêutica, da 

indagação, do esclarecimento das fases ocultas que se escondem atrás dos 

fenômenos. (GAMBOA, 2007, p.88) 

 

Para Gamboa (2007) as investigações classificadas como crítico – dialéticas, se 

apropriam de técnicas historiográficas e estratégias conhecidas como, investigação militante, 

desta forma, apartir de referenciais teóricos, se utiliza de analises que contextualizando as 

situações, denuncia ideologias, critica as distorções de poder, apresenta em seus estudos as 

contradições existentes nas relações humanas, uma vez que, considera ser o sujeito àquele que 

constrói a teoria e a pratica. 

 

CONSIDERAÇÕES DA VIAGEM-PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

Nas horas frias e minutos de incerteza eu quero estar no calor seguro de sua mente 

amorosa. Sentir você a minha volta, E pegar sua mão, ao longo da areia, Ah, mas eu 

posso também tentar e pegar o vento. DANOVAN, 1965. Trecho da canção ‗Catch 

the Wind-Segure o Vento‘) 

 

Pensado a partir deste recorte, uma pesquisa que realmente busca por compreensões 

do que pensam e sentem as crianças, precisa, em primeira instancia estabelecer relações, 

oportunizar e despertar no ―pequeno- grande sujeito de sua pesquisa‖, um constante dialogo e 

conquistar o desejo de permanência na pesquisa em seu processo total. Para despertar este 

sentimento de pertencimento, cabe ao pesquisador estar atento a cada gesto, olhar, sorriso, 
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manifestações corporais silenciosas, brincadeiras e atento aos silêncios, pausas nas falas e, 

desprendendo-se de conceitos pré-estabelecidos,  se predispor a surpreender-se com o 

inesperado, assim como o avô se surpreendeu com seu ―capturador de vento‖. A beleza da 

viagem não esta somente na surpresa do visitado, mas tão pouco está na insegurança inicial do 

percurso. Poderíamos dizer que é o caminho que faz a viagem e a ela dá sentido. São as 

experiências e surpresas inesperadas do caminho – pesquisa que tornam a viagem um 

processo de ir se constituindo pesquisador enquanto pesquisa. A escola em sua plenitude 

poderia se constituir em um espaço onde o gesto, o silencio fossem entendidos e lidos com 

uma atenção de quem escuta, de quem estabelece relações. Para Cruz (2007.p. 37), 

Caminhamos, portanto, rumo a Ítaca sem nunca esquecer as muitas manhãs de 

aventuras do caminho, sem perder a direção de Ítaca e sem tirá-la da mente, o caminho se faz 

caminhando. Caminhamos sem concluir um ponto comum na analise dos silêncios das 

pesquisas, mas com muitas belezas conquistadas ao observar e tatear o caminho: 

1ª beleza: pesquisar com crianças e, por assim dizer, surpreender-se com o 

inesperado. Amar e aprender com o aparentemente simples; 

2ª beleza: Encontrar palavras ditas e até mesmo ―Gritadas‖ pelo silencio das crianças 

sujeitos participantes das pesquisas; 

3ª beleza: Abrir a mente para ―escutar‖ o que não é falado, entender o que não é 

esperado, e, finalmente, ler o que não é escrito. 

4ª beleza: Perceber a grandeza do pesquisador que vai surpreendendo-se com a 

pesquisa. O pesquisador que sem pretensão, observa, olha, convive, participa, contempla, e 

permite acontecer à pesquisa; 

Vamos traçando rotas, observando o caminho, trilhando estradas ainda não 

exploradas e percebendo as correlações existentes em cada manifestação da não palavra. E, 

ficar atento, pois, ‗recentemente fomos também persuadidos a pensar que a diferença é 

inaceitável, e a sequer reconhecer que existem entre nós diferentes capacidades. 

‘(CHRISTENSEN & JAMES,2010.p.316). 

Cuidado! Com o presente dos fazedores de machados que nos dão inversões e 

evoluções (a escrita, os instrumentos de caça e construção, a informática, a escola, os 

instrumentos avaliativos), porém roubam nossas mentes. 
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RESUMO: A busca por transformações na sociedade é uma das principais preocupações da 

Educação Ambiental (EA), que origina diversas ações pedagógicas, com diferentes princípios 

e multiplicidade de abordagens. O objetivo deste estudo foi analisar como as oficinas de 

formação, realizadas na Associação de Catadores, podem auxiliar no processo de construção 

de um sujeito crítico, no contexto de uma EA transformadora e emancipatória. O método de 

pesquisa utilizado foi à pesquisa participante, que envolveu 05 extensionistas e 18 catadores. 

As análises partiram das reuniões entre os extensionistas e os catadores, sendo que as ações 

realizadas pelos extensionistas foram voltadas para a montagem das oficinas, com a 

preparação de material didático e realização de oficinas. Analisou-se ainda as oficinas 

realizadas pelos catadores junto a eventos realizadas pela comunidade acadêmica. Conclui-se 

que tanto as oficinas de formação realizadas pelos extensionistas, assim como as oficinas 

efetivadas pelos catadores, contribuíram de forma relevante para o entendimento dos 

catadores sobre: 1) o seu papel na Associação; 2) a importância das assembleias e reuniões do 

grupo; 3) os seus direitos e deveres; e 4) o quanto é importante fazer parte do processo de 

tomada de decisões na Associação, tornando-os mais fortes, seguros e emancipados.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental.  Associação de Catadores. Oficinas de 

Formação. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Educação Ambiental (EA) precisa ser entendida como um elemento de 

transformação social, em que a compreensão do mundo e a sua complexidade devem ser 

promovidas por meio do fortalecimento dos sujeitos na sociedade (LOUREIRO, 2012). O 

                                                           
205

 Doutoranda em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 

mbumpierre@furg.br 
206

Doutoranda em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 

cristianequintana@hotmail.com 
207

 Mestranda em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 

emaildagis@gmail.com 
208

 Doutora em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: docdione@furg.br 
209

 Doutora em Educação Ambiental; Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 

luciaanello@hotmail.com 

http://www.educacaoambiental.furg.br/index.php/docentes/permanentes/474-dione-iara-silveira-kitzmann.html
http://www.educacaoambiental.furg.br/index.php/docentes/permanentes/743-l%C3%BAcia-de-f%C3%A1tima-socoowski-de-anello.html


 

539 
 

autor defende que a EA precisa ter um caráter político, formativo e emancipador, que 

transforma ativamente as relações sociais existentes, através do desenvolvimento das 

capacidades críticas de diálogo e assimilação de diferentes saberes.  

Guimarães (2012) defende o aspecto político de uma EA crítica, capaz de transformar 

de fato a sociedade. Para o autor, é importante compreender as relações de poder que 

permeiam as relações sociais, assim como reconhecer os problemas ecológicos e ambientais 

como intrínsecos ao estilo de desenvolvimento.  

Segundo Pinhel (2013) existem aproximadamente 70,5 mil catadores informais 

atuando em ruas e lixões, e 30.390 organizados em cooperativas ou associações. E é 

importante considerar que os catadores de materiais reciclados normalmente são pessoas que 

possuem uma vulnerabilidade social, visto que constituem uma massa de desempregados que, 

por sua idade, condição social ou baixa escolaridade, não encontram mais lugar no mercado 

de trabalho formal. São homens e mulheres com histórias de vida assinaladas pela violência, 

pelo sofrimento e pelo preconceito. 

Considerando essas perspectivas, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, 

que prevê a eliminação e recuperação de lixões, o presente estudo foi elaborado, com base nos 

resultados de atividades realizadas em um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), junto a uma Associação de Catadores na região sul do RS, conciliando ações 

de inclusão social e emancipação econômica dos catadores.  

Atualmente este projeto está em andamento e visa fortalecer e consolidar esta 

Associação, na promoção da autonomia individual e coletiva e na gestão administrativa e 

ambiental. Dentre as atividades do projeto de extensão, esse relato foi delimitado às práticas 

formativas que atendem ao público interno (catadores) e externo (comunidade) à Associação.  

Neste intuito, o objetivo foi analisar como as oficinas de formação, realizadas na 

Associação de Catadores, podem auxiliar no processo de construção de um sujeito crítico, no 

contexto de uma EA transformadora e emancipatória.  

A justificativa refere-se à importância do papel da Universidade com a sociedade, pois 

um dos pilares da educação superior é proporcionar a emancipação da sociedade, 

possibilitando aos diferentes grupos sociais usufruir do conhecimento produzido pela 

academia.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.2 Educação Ambiental   

 

 A busca por transformações na sociedade é uma das principais preocupações da 

Educação Ambiental, que origina diversas ações pedagógicas, com diferentes princípios e 

multiplicidade de abordagens.  Neste sentido, Layrargues (2012a) levanta a necessidade de se 

esclarecer tais diferenças, buscando superar contradições existentes entre teoria e prática. Para 

ele, é preciso nos atentar para não reproduzir a ideologia hegemônica de Educação Ambiental, 

que se resume em uma perspectiva comportamentalista, que foca no individualismo, e na 

crença de que a mera soma de indivíduos ―conscientizados‖ resultaria em uma modificação da 

sociedade.  Tal perspectiva também apresenta um aspecto conteudístico, informativo, que se 

apoia na transmissão de conhecimento como prática educativa. É válido aqui, ressaltar o 

caráter reformista dessa abordagem, em sintonia com os modelos sociais e econômicos 

hegemônicos, que mantém as relações de poder na sociedade inalteradas. Ele defende, 

portanto, a necessidade de se pensar a Educação Ambiental a partir de uma perspectiva 

político-pedagógica crítica (LAYRARGUES, 2012b). 

 Para Loureiro (2012), na concepção crítica acredita-se que há um processo dialético 

na transformação dos indivíduos e da sociedade, em que um transforma o outro, em um 

movimento recíproco destes processos. Tanto o educando quanto o educador são atuantes 

neste sentido, e a teoria e a prática dialogam entre si, reconhecendo o contexto dos sujeitos 

envolvidos. Isso significa reconhecer e dar sentido às relações de poder que permeiam a 

sociedade, trazendo um caráter político para a prática de ensinar. Além disso, busca superar a 

ideia de educação ―bancária‖, como aborda Paulo Freire, que serve ao projeto hegemônico 

atual de sociedade, que promove a opressão dos sujeitos (GUIMARÃES, 2012).  

 Guimarães ressalta a necessidade de se resgatar a noção de sujeitos históricos como 

agentes da transformação da sociedade, que denunciam as relações de poder e as contradições 

existentes na sociedade, encontrando, nas ações pedagógicas, formas de superá-las. É 

necessário, portanto, um esforço no sentido de propor formas alternativas de fazer a Educação 

Ambiental, pautadas na comunhão, na solidariedade, na participação coletiva e na cooperação, 

sendo capazes de criar ―brechas desestruturadoras‖ (GUIMARÃES, 2012) no sistema 

dominante e individualista que se vive.  

 Assim, uma aprendizagem significativa se passa pela vivência de experiências 
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transformadoras, que se opõem à estrutura dominante, trabalhando, na coletividade, a 

construção de novas realidades. Pode-se contribuir na transformação societária, por sua vez, 

na garantia e manutenção de espaços que promovem tal ressignificação, contribuindo para o 

movimento de troca de saberes entre os indivíduos.  

 

2.3 Associação dos Catadores  

 

O ―lixo‖ tornou-se um objeto de demanda social, visto que em função das 

desigualdades sociais, pessoas que possuem pouca escolaridade, e com dificuldade de 

ingressar no mercado de trabalho formal, veem na reciclagem uma fonte de renda para 

sobreviver (KIRCHNER; SAIDELLES; STUMM, 2009). 

Considerando essa abordagem, entende-se que a reciclagem possibilita aos catadores 

uma forma de obter renda, pois sobrevivem do ofício de recolher das ruas e dos lixões 

materiais descartados pela população, que possuem valor comercial, e podem ser reutilizados 

ou reciclados. 

Nesta perspectiva, na década de 1990, começam a surgir campanhas de coleta 

seletiva e inclusão de catadores, principalmente em razão de políticas e ações no 

gerenciamento de resíduos. Neste mesmo impulso começam a surgir associações e 

cooperativas de catadores, que se mostram uma forma eficaz para fortalecer os catadores e 

torná-los mais independentes (PINHEL, 2013). 

Esse fortalecimento ocorre, pois o trabalho associativo permite que os catadores 

deixem de realizar um trabalho informal, possibilitando a ação coletiva, que gera processo de 

aprendizagem, inserção comunitária e renda mínima para os trabalhadores (FERRARINI; 

VERONESE, 2010). 

Porém, para que esse processo associativo aconteça e prospere, Heiden (2007) 

descreve que algumas ações devem ser realizadas inicialmente, como a participação do poder 

público nos processos de comercialização, bem como apoiar nas questões administrativas e 

contábeis, realizar atividades de assistência social aos catadores; fornecer uniformes e 

equipamentos de proteção individual e coletiva; implantação de atividades de caráter 

educativo (como cursos de alfabetização e programas de educação ambiental). A autora 

descreve ainda há necessidades da contratação de profissional responsável pela gestão da 

cooperativa, fato, contudo que impede o processo de aprendizado necessário a autonomia e 
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emancipação destes sujeitos. 

Estes fatores devem ser considerados, para originar uma associação, que preze o 

caráter da renda, mas que também considere os aspectos financeiros, administrativos, 

ambientais e sociais. 

Considerando esses aspectos, cabe destacar a relevância de conhecer os princípios de 

administração das organizações, pois há necessidade de considerar conceitos como 

planejamento, processos organizacionais, controles internos, legislações inerentes à atividade 

que a associação realiza, etc. Marques (2014) salienta que nas entidades sem fins lucrativos, 

deve-se analisar a gestão, sempre relacionado com os aspectos de liderança, pois as pessoas 

são fundamentais nesse processo associativo, e necessita entender qual é o seu papel a 

organização. Descreve ainda que quando se pensa em gestão, busca-se ter os objetivos 

definidos, pois permitirá utilizar melhor os recursos, com isso se preparar de forma eficiente 

para enfrentar mudanças. 

Outro ponto que deve ser destacado, é que a PNRS incentiva à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, e prioriza que o trabalho de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos nos municípios deve ser feito por ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

Porém, de acordo com Pinhel (2013), a situação atual das cooperativas de catadores, 

salvo algumas exceções, é ainda bastante precária, e que essa precarização do trabalho vai 

além das questões ligadas aos direitos trabalhistas, visto que os catadores continuam 

vulneráveis, porque as indústrias que compram recicláveis são poucas e exigem grandes 

volumes para negociar, com isso o maior valor proporcionado pela reciclagem do resíduo fica 

com o sucateiro (intermediário), que impõe o preço dos produtos recicláveis às cooperativas 

pela força de mercado. 

 

2.4 Oficinas de Formação 

 

 

A gestão dos resíduos sólidos, inclusão de catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis nas cadeias de reciclagem e fomento às cooperativas, são alguns planos que as 

prefeituras dos municípios brasileiros deveriam elaborar até o prazo estipulado na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos para cumprimento dos objetivos da lei, pois esta tem como 
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finalidade a eliminação e recuperação de lixões, associadas a inclusão social e a emancipação 

econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (OBADOWSKI, SANTOS e 

MARQUES, 2014). 

Os desafios de uma sociedade em constante mudança requerem novas exigências, 

tanto para os cidadãos individualizados, assim como, para os sistemas organizacionais, 

justificando em grande medida uma educação permanente, formação contínua, formação 

profissional, ou seja, uma formação ao longo da vida (SILVA, 2000). 

Segundo Lesne (1984), o trabalho clássico sobre formação distingue-se em três 

mecanismos principais, os quais os indivíduos se enquadram na vida social. Em 1º lugar, uma 

formação social reproduz-se, produzindo o homem e reproduzindo, através dele, os seus 

próprios arcabouços. Em 2º lugar, uma formação social funciona, produzindo atores sociais 

que se adaptam de maneira intensa às necessidades internas e externas do respectivo 

funcionamento, aos papéis e aos lugares que a formação proporciona. E, em 3º lugar, produz-

se enquanto formação social, gerando agentes sociais capazes de evoluir. 

As estratégias de formação continuada devem ser necessariamente híbridas, apelando 

segundo uma lógica própria e contextualizada a diferentes contributos teóricos metodológicos 

(NÓVOA, 1991). A Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Programa Nacional de 

Educação Ambiental (BRASIL, 1999) apoiam a formação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas áreas de reciclagem de resíduos e educação ambiental. 

Para Obadowski, Santos e Marques (2014), muitos catadores tem consciência de suas 

dificuldades e reconhecem que aprenderam muito com a catação, o que ressalta a importância 

das oficinas de economia solidária e educação ambiental. Para os autores, durante suas 

pesquisas, as oficinas ocorreram por meio de relatos e experiências dos catadores, artesãs de 

matérias reutilizáveis, estudantes e técnicos administrativos presentes. Sendo, exibidos 18 

vídeos sobre economia solidária e reciclagem para complementar as conversas, 

problematizações e questões levantadas durante as entrevistas. Como resultado da pesquisa, 

observa-se que mais de 60% dos catadores entrevistados responderam ter interesse nas 

oficinas de formação. 

  A capacitação, no que tange a formação em cooperativismo proporciona aos grupos os 

mecanismos necessários para a efetivação da gestão coletiva, por meio de visitas ao local de 

trabalho, reuniões, oficinas de formação, palestras e dinâmicas. Por intermédio destes 

instrumentos, dá-se a possibilidade de aproximar os atores envolvidos na criação de outra 
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forma de organizar a produção, o consumo e a distribuição. Num primeiro momento para 

elucidar o conteúdo da formação deve-se trabalhar um histórico da organização dos 

trabalhadores da coleta de resíduos sólidos, a parceria entre as entidades envolvidas no 

assessoramento, para então chegar às oficinas e ao conteúdo das mesmas. Por fim, tratar da 

formação a ser realizada, sendo esta orientada pelos valores centrais que norteiam a 

autogestão, a democracia, a cooperação, dando centralidade ao ser humano, valorizando a 

diversidade, além do cuidado e respeito à Natureza (JAVARA et al, 2014.) 

 

3. METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa participante, que envolveu 05 

extensionistas da Universidade e 18 catadores. O recorte do projeto para esta pesquisa ocorreu 

no período de set/dez de 2016. Foram realizadas reuniões entre os extensionistas e os 

catadores, em que percebeu-se o grau de dependência destes para com a Diretoria da 

Associação.  

 

4. RESULTADOS 

 

Durante as atividades realizadas na usina de reciclagem foi constatado que, nos 

espaços formais (reuniões/assembleias), a fala do presidente era acatada sem 

questionamentos, porém, nos espaços informais (conversas em pequenos grupos) havia um 

descontentamento por parte dos associados com os direcionamentos aprovados.  

A partir destas percepções, os extensionistas conversaram com alguns associados, que 

passaram a identificar, que poderiam ter uma participação mais efetiva durante as 

reuniões/assembleias. Entendeu-se a necessidade de um processo formativo sobre o que é o 

trabalho associativo, resultando na estruturação das oficinas embasadas nos princípios 

cooperativos e de gestão do trabalho cooperativo defendidos por Pontes (2007) e Oliveira 

(2015). 

As análises deste estudo partiram das reuniões entre os extensionistas e os catadores, 

sendo que as ações realizadas pelos extensionistas foram voltadas para a montagem das 

oficinas, com a preparação de material didático. As oficinas abordaram os seguintes temas: 
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Trabalho Associativo; Gestão do Trabalho Associativo; Estatuto e Regimento Interno da 

Associação.  

Cabe ressaltar que, para a montagem destas oficinas, teve-se que levar em conta a 

vulnerabilidade social dos sujeitos participantes deste trabalho, pois alguns não sabem ler ou 

têm um nível de escolaridade inferior ao quarto ano do ensino fundamental. Após as oficinas 

foram realizadas reuniões de avaliação.  

Os resultados das oficinas foram percebidos logo após as realizações das mesmas, 

visto que: 1) os catadores começaram a demonstrar um comportamento mais ativo nas 

reuniões semanais da Associação; e 2) passaram a entender que suas ações não podem ficar 

restritas às atividades internas na Usina de Reciclagem. Dessa forma, surgiram propostas para 

a realização de oficinas na Universidade, onde os catadores foram os instrutores, explicando, 

com base no seu conhecimento de vida (experiência), sobre a separação de resíduos sólidos, 

tanto na Universidade quanto nas residências.  

Os catadores realizaram duas oficinas junto à comunidade acadêmica, sendo a 

primeira em uma Semana Acadêmica e a segunda durante a Acolhida Cidadã Solidária em um 

Campus da FURG. Como resultado desta pesquisa observou-se primeiramente, as sensações 

de medo, dificuldade de falar em público (para a comunidade universitária), por parte dos 

catadores. Mas, após as oficinas, notou-se um grau de satisfação, pois estes viram que têm 

muito a ensinar, em função das suas experiências de vida no trabalho.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar como as oficinas de formação, realizadas na 

Associação de Catadores, podem auxiliar no processo de construção de um sujeito crítico, no 

contexto de uma EA transformadora e emancipatória. 

Conclui-se que tanto as oficinas de formação realizadas pelos extensionistas, assim 

como as oficinas efetivadas pelos catadores, contribuíram de forma relevante para o 

entendimento dos catadores sobre: 1) o seu papel na Associação; 2) a importância das 

assembleias e reuniões do grupo; 3) os seus direitos e deveres; e 4) o quanto é importante 

fazer parte do processo de tomada de decisões na Associação, tornando-os mais fortes, 

seguros e emancipados.   
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Este estudo foi realizado em apenas uma associação de catadores do Rio Grande do 

Sul, fato este que limita a pesquisa, sendo assim um estudo que não pode ser generalizado, 

mas servindo de base para futuros estudos em outras associações que podem ou não confirmar 

os resultados deste estudo.  Compreender a necessidade de um processo formativo sobre o que 

é o trabalho associativo, a partir da estruturação das oficinas embasadas nos princípios 

cooperativos e de gestão do trabalho cooperativo, contribui de forma significativa para a 

implementação da educação ambiental e promoção do fortalecimento de sujeito críticos na 

sociedade brasileira. 
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CAPES 

 

RESUMO: Em tempos de crise não é somente o ambiente natural e a sociedade que sofrem 

com os resultados, e sim o planeta em sua totalidade, sem dissociar o político, o econômico, o 

geográfico e o social. Dentro dessa perspectiva, a vida e a ética são problematizadas na escrita 

pela/com as interações humanas, tendo como objetivo mobilizar uma discussão e reflexão 

permanente ao pensar a sustentabilidade ambiental no âmbito planetário. Justificamos a 

escrita ao apostar na corrente sistêmica, já que as interações humanas e os afetos estão/são o 

cerne da vida e da ética, o que é evidenciado pelo diálogo que firmamos ao longo do presente 

trabalho. Essa perspectiva sobre a ética das interações humanas pode refletir na educação e na 

sociedade pela busca incansável por novas atuações no/com o mundo. Os resultados apontam 

que temos uma educação que serve para manutenção da desigualdade social o que, 

consequentemente, reflete e interage nas ações educativas que privilegiam alguns em 

detrimento de outros, que permanecem em condições de vida precária.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental Ecomunitarista. Visão sistêmica. Interações 

humanas.  

 

 

INÍCIO DE CONVERSA  

 

Em tempos de crise sócio-ecológica-ambiental (MACHADO; CALLONI; 

ADOMILLI, 2016) não é somente o ambiente natural que sofre os resultados do descaso, do 

descuido e da ganância, as relações interpessoais também se encontram fragilizadas, o que 

reflete nas modificações dos valores pessoais e na falta de afeto direcionado ao outro. O 

sintoma mais doloroso da civilização é resultado da falta de compaixão com a vida (BOFF, 

2014). Neste desenfrear de modificações, as relações cada vez mais ficam frágeis e 

superficiais, efêmeras e mercantilizadas, o que faz com que o ter seja e esteja a frente ao ser, 
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até quando? Como alerta Velasco (2016) precisamos superar as mazelas do capitalismo em 

prol de uma Educação Ambiental Ecomunitarista. 

Dentro do campo da Educação Ambiental (EA) existem inúmeras ―correntes‖ 

(SAUVÈ, 2005) que, conforme a autora, ―referem-se a uma maneira geral de conceber e de 

praticar a Educação Ambiental‖ (SAUVÈ, 2005, p. 17). Cabe identificar a que melhor se 

aproxima e responde às necessidades da prática em questão, justificamos a escrita ao apostar 

na corrente sistêmica. Acreditando na engrenagem da vida e da ética onde, todas as coisas são 

e estão interligadas, o que nos possibilita compreender a partir da corrente: ―identificar os 

diferentes componentes de um sistema ambiental e salientar as relações entre seus 

componentes, como as relações entre os elementos biofísicos e os sociais de uma situação 

ambiental‖ (SAUVÈ, 2005, p. 18). 

Sendo assim, além da escrita estar ancorada na visão sistêmica, entrelaçamos ao 

objetivo: mobilizar uma discussão e reflexão permanente por uma sustentabilidade ambiental. 

No subitem a seguir traçaremos e fortaleceremos o capítulo ao pensar a problemática atual 

pela luta e engajamento que são necessários a Educação Ambiental, pois ela não pode ser 

vista como solução e sim, uma possibilidade dialógica e necessária ao (re)pensar os 

condicionantes ambientais em sua totalidade, sem dissociar o econômico, o político, o social e 

o geográfico.  

O cuidado com o novo humano, segundo Boff (2014) é necessária à condição de ser 

humano, embora esteja cada vez mais raro. Mas, não é e não será impossível, estando e 

permanecendo em constante reflexão, que faz e é a diferença no/com o mundo. A Educação 

Ambiental Ecomunitarista (VELASCO, 2016), enquanto proposta pedagógica, ideológica, 

política e social surge com o interesse e com a necessidade de problematizar ao buscar 

soluções a grande e grave crise sócio-ecológica-ambiental (MACHADO; CALLONI; 

ADOMILLI, 2016), que foi intensificada com o passar dos anos. 

 

 

CONTINUANDO O DIÁLOGO: APRESENTANDO OS RESULTADOS  

 

A Educação Ambiental Ecomunitarista (VELASCO, 2016) é baseada em valores: 

cooperação, liberdade, democracia, participação, solidariedade e de/com um respeito ao meio 

ambiente. Como já apresentamos e fortalecemos o diálogo na introdução, escrevemos o artigo 



 

550 
 

na intenção de mobilizar uma reflexão permanente, onde o ser seja consequência de uma 

sociedade onde o ser seja e faça a diferença e assim, o ser seja decorrência de uma sociedade 

mais justa, por uma sustentabilidade ambiental e não pelo desenvolvimento sustentável 

(capitalista/produtor). Vamos tentar apresentar um exemplo na tentativa de deixar claro o que 

nos faz afirmar que somos contra ao desenvolvimento capitalista, muitas vezes atrelado e/ou 

confundido a uma ideia de sustentabilidade, que, ao nosso entendimento, é falsa, pois visa 

somente a garantia e permanência do lucro, e não da vida. 

Muitos ficaram indignados e inconformados com a tentativa do Governo Federal de 

alterar mediante medida provisória a estrutura geral do Ensino Médio Brasileiro, todos 

lembram? Sabemos que foi e é um desrespeito com a longa e incansável discussão traçada nos 

últimos anos para as novas diretrizes do Ensino Médio Nacional com o Plano Nacional de 

Educação (PNE) (BRASIL, 2014-2024) e agora, todas essas discussões cessaram com a 

medida provisória, que já não é mais temporária e mais uma vez, o povo paga a conta. Se 

atualmente não há dinheiro para transformar, como fazer em tempo integral hoje?  

Por isso, apostamos na Educação Ambiental Ecomunitarista (VELASCO, 2016) 

solidificada pelas quatro ecologias, alicerçadas pelos estudos de Boff (2014), a ecologia social 

e política, a ambiental, a integral e a mental com a construção de Políticas Públicas. Não 

podemos esquecer que o Governo tem a obrigação, mas a ação precisa ser feita por nós! Por 

isso, nossa defesa por uma sustentabilidade ambiental, que integre as quatro ecologias e não 

pelo desenvolvimento sustentável. 

Para Velasco (2016), as atividades formais e informais da Educação Ambiental 

Ecomunitarista precisam apontar para a superação do capitalismo, pois este está destruindo o 

planeta, ou seja, é preciso superar as mazelas do capitalismo para e com o novo humano, 

como diz Boff (2014) apostando numa ―casa comum‖, o que também é mencionado por 

Sauvè (2005), uma ―casa de vida‖ compartilhada.  

A EA é o novo saber-fazer, que privilegia práticas sociais em conexão com a 

coletividade, com intersubjetividade e intercomunicação de sujeitos que estão desvelando a 

realidade e construindo a compreensão dos elementos que compõem o seu mundo 

(RUSCHEINSKY, 2012). Inúmeras possibilidades e estratégias podem/devem ser pensadas e 

executadas para que novas formas de existir e agir para com o mundo possam florescer: ―na 

educação não cabe buscar ensinar valores, pois valores não se ensinam, deve-se vivê-los em 

harmonia e na aceitação mútua e no respeito por si e pelo outro‖ (BARCELLOS, 2016, p. 32). 
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 O que de alguma forma é e se faz necessário, o que é sustentável a vida no planeta e 

às futuras gerações. Estas estratégias não podem e não devem ser egocêntricas, precisam 

incluir ao seu fazer e ser parte nos âmbitos empresariais, globais e institucionais, mas também 

inserem e são urgentes nas ações no âmbito individual, familiar e pessoal e em sua relação de 

conexão com o Todo (BOFF, 2014).  

É evidente o caráter e postura de um olhar atento, que a crise sócio-ecológica-

ambiental (MACHADO; CALLONI; ADOMILLI, 2016) exige de todos os cidadãos, 

inclusive e justamente que, ―o educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 

convive com o outro... O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca 

(MATURANA; BLOCK, 1998, p. 29). O termo ambiente é compreendido em uma 

perspectiva de inclusão e em sua totalidade, sendo assim: ―família- sistema em interação com 

o ambiente‖ (WAGNER, et al, 2010, p.17).  

Precisamos estar, buscar e desafiar tendo e encontrando possibilidades ativas e 

interativas para superar a dicotomia que a educação e o ambiental não precisam estar lado a 

lado, pois afinal, são complementares e indissociáveis assim como, ―a família como sistema é 

uma totalidade‖ (WAGNER, et al, 2010, p. 20). Sendo assim, é impossível deixar de 

mencionar o quanto precisamos ser para (re)significar os saberes ambientais: os afetos e as 

interações humanas. Para Bronfenbrenner (2002), em sua Abordagem Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano, o desenvolvimento humano consiste em um processo de interação 

recíproca entre a pessoa e o seu contexto, atravésdo tempo.  

Para que o desenvolvimento da pessoa se dê de forma sadia e completa, é necessário 

uma inter-relação de quatro níveis que se complementam e completam, formando o que se 

chama de meio ambiente ecológico, sendo eles: o Processo, a Pessoa, o Contexto e o Tempo 

(PPCT) (BRONFENBRENNER, 2011). O Processo dá ênfase aos processos proximais, que 

são compreendidos como formas particulares de interação que se tornam progressivamente 

mais complexas ao longo do tempo, podem ocorrer também entre a pessoa em 

desenvolvimento, os objetos e/ou os símbolos, o que mantém a atividade mesmo na ausência 

de outras pessoas. São considerados pelo autor como os propulsores do desenvolvimento, e 

para que ocorram, são necessários cinco fatores:  

 

Para que o desenvolvimento ocorra é necessário que a pessoa esteja engajada em 

uma atividade; 2) para ser efetiva, a interação deve acontecer em uma base 

relativamente regular, através de períodos prolongados de tempo; 3) as atividades 
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devem ser progressivamente mais complexas, daí a necessidade de um período 

estável de tempo; 4) para que os processos proximais sejam efetivos, deve haver 

reciprocidade entre as relações interpessoais; 5) para que a interação recíproca 

ocorra, os objetos e símbolos presentes no ambiente imediato devem estimular a 

atenção, a exploração, a manipulação e a imaginação da pessoa em desenvolvimento 

(NARVAZ; KOLLER, 2004, p. 54). 

 

Estes aspectos trazem consigo uma ideia de envolvimento e atenção necessários ao 

desenvolvimento sadio dos sujeitos e em suas relações de afeto. Podem ainda traduzir a ideia 

de cuidado expresso por Boff (2014), ―sendo mais que um momento de zelo, atenção e 

desvelo, mas uma atitude de ocupação, de atenção, de responsabilização e de envolvimento 

afetivo em relação com o outro‖ (BOFF, 2014, p. 37), ou seja, de um verdadeiro e real 

interesse com/pelo o que é do outro com o cuidado e zelo tão necessários as relações 

humanas, contribuindo assim, na formação de apegos emocionais mais sólidos e duradouros 

(BRONFENBRENNER, 2002), tão importantes para o desenvolvimento saudável da pessoa 

em desenvolvimento. 

O segundo componente é a Pessoa que envolve tanto as características determinadas 

por fatores biológicos quanto aquelas que foram construídas na interação com o ambiente. 

Estas características são tanto produtoras quanto produto do desenvolvimento, influenciando 

na forma com que se dão os processos proximais. O Contexto apresenta-se como o terceiro 

elemento e compreende a interação em quatro níveis ambientais: microssistema, 

mesossistema, exossistema e macrossistema.  

O microssistema é definido como o sistema no qual há interações diretas, face a face, 

experienciados pela pessoa em desenvolvimento; o mesossistema é a interação e articulação 

estabelecidas entre o conjunto de microssistemas que a pessoa participa; o exossistema 

envolve aqueles sistemas em que a pessoa não atua diretamente, mas influenciam na sua vida 

cotidiana, como por exemplo, o trabalho dos pais para os filhos, ou as políticas públicas para 

as famílias; por fim, o macrossistema que inclui as ideologias, os valores culturais e 

religiosos, as formas de governo que estão presentes no cotidiano das pessoas e influenciam 

diretamente no seu desenvolvimento, envolvendo a cultura do país onde residem, mas 

também as subculturas do bairro, da cidade, dentre outros.  

Como último elemento, mas não menos importante, temos o Tempo. Este permite 

verificar a influência e as continuidades que ocorrem no desenvolvimento da pessoa ao longo 

do tempo. Neste elemento estão inclusos os estágios de desenvolvimento e as influências 
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transgeracionais que abarcam o desenvolvimento da pessoa. O desenvolvimento da pessoa 

não envolve só aprendizagem, mas um modelo de vida. Vai além de pensar o ensino e a 

aprendizagem, como compartilhamos com Velasco (2016).  

Na visão sistêmica não estamos fora, estamos junto (pessoa) e por isso, podemos 

compreender que a dedicação e atenção (ou não) direcionadas para as outras pessoas são 

possibilidades e formas de manifestações de afeto, já que afeto, por definição, é a disposição 

dirigido a algo ou alguém, seja sentimento positivo ou negativo. Buscamos o tempo dedicado 

a estar e envolver-se com o outro, a ensinar e aprender, a ouvir atentamente, a proteger e 

defender quem necessita. Essas são possibilidades de interagir demonstrando e executando 

afeto e compaixão, estruturando um modo-de-ser cuidado que segundo Boff (2014), é a única 

possibilidade de reverter a crise que nos assola enquanto, indivíduos e sociedade. 

Precisamos assumir e dizer a palavra como esperançosamente compartilhamos com 

Freire (1996), a participação efetiva e o engajamento em movimentos sociais é fator 

indispensável a superação da imposição. Por isso, apostamos nesta escrita e mencionamos que 

precisamos problematizar, refletir e (re)pensar a importância do coletivo para (re)fazer e 

mobilizar uma reflexão permanente e atuante frente aos problemas que se apresentam, mas 

que precisam ser superados pela luta coletiva.  

 

POR ORAS É NECESSÁRIO FINALIZAR 

 

 Os afetos e as interações humanas são as grandes fontes de onde brotam o 

desenvolvimento e o aprendizado. É inegável que, quando alguns destes aspectos falham, 

fracassam também os resultados. Temos um modelo de educação que preza simplesmente 

pela transimissão de um conhecimento técnico, onde não importa e nem é interessante a 

formação do pensamento crítico, já que, neste modelo atual há uma trasmissão do saber dos 

que se julgam sábios aos que não sabem de nada, seja na escola ou na família. Também não 

são importantes os aprendizados e os ensinamentos sobre a inteligêcia emocional e as relações 

interpessoais.  

Este modelo de sociedade impõe e manipula as ações para que os adolescentes, os 

adultos e enfim, a sociedade em geral se inseriram em um mercado de trabalho competitivo e 

egoísta onde, a formação pensada para a classe trabalhadora é a técnica, por exemplo: o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o Jovem 



 

554 
 

Aprendiz, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), dentre outros. Desde 

cedo é oferecido aos filhos dos trabalhadores uma formação técnica enquanto, para os filhos 

dos grandes empresários a oferta são escolas que sejam capazes de instigar para que escolham 

a carreira profissional pela ascenção ao lucro. Assim, fica evidente que temos uma escola que 

reforça as desigualdades entre pobres e ricos, em que uns são preparados para o trabalho 

desde cedo e com poucas oportunidades de escolhas, e outros jovens, das classes mais 

favorecidas,  estudam e usufruem da melhor formação e de oportunidades de escolha 

profissional.     

O mercado que se apresenta ao trabalhador não almeja problematizar e questionar o 

aprisionamento deste sistema, já que reproduzem modos que são interessantes apenas ao 

mercado/sistema e que contribuem ao desenfreio da massificação e da banalização das causas 

urgentes. O problema é sempre depositado no outro, e assim, a solução sempre está no 

próximo. Precisamos fazer a análise da conjuntura atual, a reação de força que age sobre 

determinado ambiente, pois o homem como indivíduo não existe, mas sim como ser social. 

Onde as relações humanas e os afetos são saberes da Educação Ambiental e assim, precisam 

ser/estar indissociáveis para/com as interações entre as ações do humano e a natureza. 

 Cabe mais do que nunca, um olhar atento as problemáticas que nos cercam e as buscas 

por soluções precisam ser coletivas, elevando a qualidade de vida social e ambiental, e assim 

garantindo a sustentabilidade da vida e da ética, cerne do dever e do cuidado, como já 

mencionamos e chamamos a atenção para/com o afeto necessário a condição humana. A 

natureza precisa e deve ser a nossa ―casa comum‖ (BOFF, 2014), não esquecendo que, nós 

somos seres humanos de relações e assim, uma espécie animal que precisa ser cuidada. Vale 

alertar que precisamos entrelaçar a ética à vida, para que possamos evitar a contínua 

culpabilização do outro e fomentar a inclusão dos valores humanos, como: respeito, empatia, 

cooperação e solidariedade nas nossas relações, caso contrário, estaremos distante de superar 

a crise imposta e que nos encontramos.   

O caminho pode ser e é longo, mas ele com certeza passa pela educação. E é através 

de pequenas atitudes e ações que as mudanças se solidificam e ganham forças pela/com a luta, 

participação e envolvimento ativo nas práticas diárias. Precisamos (re)pensar o modelo atual 

de educação e centrar a proposta educacativa pela/com a vida humana sematuar como 

mantenedora da discriminação e desigualdade social. Pensando com as pessoas e por uma 

construção para/com o desenvolvimento potencial, para após, estarmos preparados, enquanto 
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sociedade. É necessário compreender a dimensão sociedade e educação, aspectos que 

representam a busca e o encontro a possíveis soluçõese, assim, garantimos a permanência eo 

fortalecimento dos saberes da Educação Ambiental, em que integram os afetos e as interações 

humanas nos diversos contextos ecológicos.  
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Resumo: Abordando a problemática que envolve a justiça social e a justiça ambiental no 

contexto normativo brasileiro, o presente trabalho tem por objetivo explicar o que se entende 

por justiça socioambiental. Trata-se de pesquisa exploratória, cujo método de abordagem é o 

indutivo e a técnica de pesquisa, bibliográfica. No primeiro capítulo, busca-se demonstrar a 

consolidação da sociedade de risco que influencia diretamente as questões sociais, 

econômicas e ambientais. No segundo tópico, avançar-se-á no entendimento da importância 

da construção de um Estado de Direito Ambiental na atualidade. Por fim, o terceiro tópico 

envolverá uma reflexão sobre justiça socioambiental na sociedade moderna e qual o papel da 

educação ambiental na sua consolidação. Dessa forma, pretende-se estabelecer uma visão 

geral do tema e instigar a reflexão de possíveis soluções. 
 

Palavras-Chave: Sociedade de Risco. Estado de Direito Ambiental. Justiça Social. Justiça 

Socioambiental. Educação Ambiental.  

 

Introdução 

 

A maior justificativa para que toda a sociedade contemporânea atue diretamente pela 

preservação do meio ambiente, é: a vida e o próprio futuro do planeta. A preocupação ambiental 

se expande pelo mundo, pois a atual sociedade apresenta riscos invisíveis em acréscimos aos riscos 

concretos.   

Neste sentido, o modo como o Estado se estrutura e suas políticas públicas 

influenciam diretamente a tomada de decisão, em especial, daquela vinculada às 

problemáticas ambientais, como poluição das águas, desmatamento, mudanças climáticas, 

contaminação de ecossistemas, dentre outros.  

O impacto da globalização, as transformações do cotidiano e o surgimento da 

sociedade pós-tradicional se caracterizam pela sua instantaneidade, embora contraditória, que 
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interrelaciona o global e o local e configura novas formas de desigualdades e injustiças. O 

progresso ocasionado pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia passa a ser 

considerado como fonte potencial de autodestruição da sociedade tecnológica, a partir da qual 

se produzem novos riscos, de caráter global, que atravessam fronteiras e culturas. Deste 

modo, a partir de uma análise da sociedade moderna, vislumbra-se a construção de um Estado 

de Direito Ambiental, baseado na cidadania e no Princípio Constitucional da Sustentabilidade. 

Assim, a partir de tais perspectivas é possível, com o auxílio da inclusão da educação 

ambiental no sistema educacional brasileiro, alcançar a justiça socioambiental, conforme 

pretende-se demonstrar no decorrer do texto. 

 

1 A Consolidação de uma Sociedade de Risco 

 

Transparece no mundo globalizado incertezas e falta de compreensão com relação ao 

futuro da humanidade, pois a chamada sociedade de risco não consegue controlar a dinâmica 

relação que se estabelece entre ciência, técnica e indústria, tornando-se incapaz de prever os 

riscos e os danos que ameaçam os bens ambientais. 

O ponto de partida para a utilização desenfreada dos recursos ambientais volta à Revolução 

Industrial, durante o século XVIII na Inglaterra. A Revolução Industrial introduziu a passagem do 

mundo da agricultura, pecuária e manufatura para a produção massificada, ocasionando o consumo em 

grande escala. 

Assim, foram sendo substituídas as ferramentas pelas máquinas e o modo de produção 

doméstico pelo sistema de fábricas. A Revolução Industrial produziu um impacto transformador sobre 

a estrutura da sociedade, na medida em que incentivou cada vez mais o desenvolvimento científico e 

tecnológico.  

Inicia-se um período da história onde prevalece o consumo sem parâmetros, especialmente 

nos países desenvolvidos que para atender a demanda do mercado precisa de matérias-primas 

produzindo exploração descontrolada dos recursos naturais existentes no planeta. Entretanto, a busca 

dessas matérias-primas não ficou limitada aos países desenvolvidos, ao contrário, ela passou a ocorrer 

no plano global e de maneira predatória para atender aos anseios da sociedade ávida pelo consumo.  

 Destarte, surge a denominada por muito doutrinadores de crise ambiental ou ecológica, eis 

que o ser humano está excedendo os limites que a natureza precisa para manter um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado no presente e no futuro, causando graves prejuízos na esfera econômica, 
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política, social e, por óbvio, para a existência da vida, produzindo um grande temor para a sociedade 

em termos globais.  

Destarte, o Direito como ciência deve ser dinâmico para assimilar os riscos, 

modificando-se conforme os atos da sociedade moderna, com o objetivo de concretizar uma 

tutela mais eficaz contra as condutas lesivas ao meio ambiente. Sobre a questão, Délton 

Winter de Carvalho (2007, p. 68) bem sintetiza: 

 
A inserção do futuro na reflexividade dos processos de decisão jurídica impõe-se 

através da comunicação do risco no Direito, exigindo deste não apenas uma noção 

restrita e dogmática ao risco, cuja função (mais repressiva do que preventiva) é de 

atribuir a responsabilização civil sem a necessidade de provar a culpa para a 

condenação daquele que ocasiona um dano ambiental. A formação de uma nova 

noção de risco detém, principalmente, a função de dar condições estruturais para que 

o Direito produza processos decisivos que, para investigar, avaliar, e gerir os riscos 

ambientais, se antecipem a ocorrência dos danos ambientais. 

 

A autora Annelise Monteiro Steigleder (2004, p. 76) na obra ―Responsabilidade Civil 

Ambiental: as dimensões do dano ambiental no Direito Brasileiro‖ coloca a crise ambiental no 

contexto da sociedade de riscos, eis que ela relata ―a sociedade de riscos é marcada pelo 

paradoxo de que os riscos foram gerados pela progressiva sofisticação da tecnologia e da 

ciência, a qual, agora, não consegue encontrar uma forma para reagir adequadamente a eles, 

resvalando no binômio probabilidade/improbabilidade‖. 

Neste sentido, sobre o assunto, segundo Carvalho (2007, p. 64) o precursor da 

"sociedade de risco" é a ―sociedade industrial‖, ou seja, a produção industrial em massa e o 

surgimento de novas tecnologias proporcionaram novas hipóteses de danos tanto aos 

trabalhadores como ao meio ambiente. O aumento da população, dos meios de transporte e da 

evolução tecnológica em geral gerou a propagação das situações de exposição aos riscos e 

danos na sociedade industrial.  

Logo, em uma sociedade baseada na exploração do homem pelo homem tem-se 

enormes desafios diante da realidade social e educacional que só poderão ser enfrentados 

quando se resolver a contradição estrutural que afirma e nega, ao mesmo tempo, os direitos 

das pessoas. Daí ser preciso repensar ―[...]a relação escola-trabalho de maneira a superar a 

dualidade saber/ fazer e a instrumentalização da escola em função dos interesses do capital 

[...]‖. (PINO, 1992, p. 23). A história de pelo menos três séculos do capitalismo mostra que 

ele produz desigualdade e injustiça social em escala cada vez maior.  
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2 A importância da construção do Estado de Direito Ambiental 

 

Um Estado de Direito Ambiental é construído baseado na nova acepção de Estado de 

Direito, menos inserido nas perspectivas liberais, voltando-se mais para ações coletivas e não 

preponderantemente individuais. Tal formatação estatal consiste num modelo que impõe a 

estrita observância dos preceitos legais acerca do direito do ambiente (STACZUK; 

FERREIRA, 2012). 

Assim, deve ser aplicada uma interpretação ampla das normas positivadas para a 

concretização do Estado de Direito Ambiental, isto é, não se pode ficar restrito a um simples 

dever de observância por parte do Ente Estatal das regras positivadas, as quais foram criadas 

pelo Poder Constituinte Originário. É necessário buscar do Estado uma conduta além da 

observância dos limites ditos pelas normas constitucionais (conduta passiva), isto é, buscar 

que sejam estabelecidos autênticos compromissos por parte do Estado em favor do meio 

ambiente (conduta positiva), os quais devem ser considerados sistematicamente mediante a 

análise da perspectiva ambiental e social. 

O Estado de Direito Ambiental, como premissa básica, deve embasar-se nos 

parâmetros normativos dispostos na Constituição Federal, todavia, essa observância não pode 

se resumir a uma conduta passiva do Ente Estatal. É preciso ações positivas do mesmo, como, 

por exemplo, a elaboração de normas infraconstitucionais que estejam de acordo com a visão 

sistêmica do meio ambiente e vislumbrem a proteção máxima deste. 

Logo, ao analisar o texto Carta Magna, de 1988, o que se extrai é o fundamento maior 

do Estado de Direito Ambiental: o Princípio Constitucional da Sustentabilidade. Este 

princípio engloba questões ecológicas, sociais e econômicas. Segundo os autores Bruno 

Laskowski Staczuk e Heline Sivini Ferreira (2012, p. 104), ―o princípio constitucional da 

sustentabilidade consiste num mecanismo que auxilia na fixação dos parâmetros jurídicos 

para fins de um desenvolvimento sustentável‖. 

Desta forma, a implementação do Princípio Constitucional da Sustentabilidade 

ocorrerá por meio da observância das regras constitucionais ambientais, tanto pelos 

indivíduos como pelo próprio Estado, buscando a concretização de comportamentos 

ecossocioeconômicos.  

Ademais, ao maximizar a interpretação sistêmica sobre o Estado de Direito Ambiental, 

amplia-se a noção de ambiente natural para entender também a noção de ambiente social, ou 



 

561 
 

seja, a relevância de garantir qualidade de vida aos povos e às comunidades que vivem em 

contato com a natureza (povos e comunidades tradicionais).  

Por isso que o Estado de Direito Ambiental deve ser visto como um Estado da 

Sociodiversidade (não apenas da biodiversidade), em que os povos e as comunidades 

tradicionais têm reconhecidos os seus direitos. 

Outrossim, a obra ―Cidadania Ecológica‖ (BIRNFELD, 2010) faz uma reflexão acerca 

da escassa aplicação da legislação ambiental nacional pelos próprios operadores jurídicos. 

Isso, segundo o autor se deve a alguns fatores: i) os operadores do direito confundem as suas 

disposições; ii) desconhecem a legislação ambiental, ou ainda iii) não possuem interesse em 

aplicá-la. Salutar lembrar que as questões que envolvem o meio ambiente demandam o 

diálogo com diversas outras áreas do conhecimento - externos ao direito. Ocorre que, a maior 

parte dos profissionais da área jurídica não busca se aprofundar nesses outros campos do 

conhecimento, muitas vezes porque acredita, ingenuamente ou arrogantemente, que o direito 

possa sozinho resolver as mazelas sociais. 

Expõe Carlos André Birnfeld (2010, p. 254) que: 

 

O direito ao ambiente ecologicamente equilibrado é outrossim ampliado na medida 

em que este passa a ser entendido como um bem de uso comum do povo e essencial 

à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Este profícuo conjunto 

de princípios, aliados a outros de porte similar, como o que exige um público Estudo 

Prévio do Impacto Ambiental para a instalação de atividades potencialmente 

poluentes, todos devidamente insculpidos no vasto artigo 225 constituem-se num 

conjunto sobejantemente apto a permear uma atuação consciente e eficiente do 

operador jurídico no sentido da consolidação efetiva dos princípios atinentes à uma 

cidadania ecológica na práxis interpretativa. Infelizmente, todavia, em que pesem os 

inúmeros avanços práticos, esta ainda é uma realidade distante. 

 

Neste contexto, é preciso a disseminação de políticas públicas que incentivem a 

participação cidadã para a escolha e construção do rumo da sociedade. É fundamental 

considerar a diversidade das linhas da Ecologia no sentido de ajudar na integração e discussão 

dos diversos pontos que circundam a questão ambiental, conforme enunciam os autores Celso 

Bredariol e Liszt Vieira (1998, p. 68) a seguir:  

 

À primeira vista, Ecologia quer dizer um compromisso com a proteção da natureza e 

a qualidade de vida. Entrando no conjunto de preocupações ecológicas, percebemos 

diferentes desafios, éticos, poéticos, técnicos, políticos, sociais e mesmo ecológicos, 

numa acepção estrita. E nesse ponto a Ecologia se transforma em um convite à 

participação para a conquista de uma cidadania local e planetária, para assegurar 

direitos, como o de um meio ambiente equilibrado definido pela Constituição do 

Brasil, para a construção de relações desejadas das sociedades com a natureza. 
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Podemos nos perguntar para onde queremos ir, escolhendo caminhos, e isso é 

exercício de democracia. 

 

Por fim, não basta apenas o reconhecimento constitucional de um direito ao meio 

ambiente sadio no presente e no futuro, é necessária a efetivação desse direito. Para isso, 

sociedade, Estado e Direito possuem responsabilidade ambiental compartilhada, ou seja, 

devem agir coletivamente em busca da construção da qualidade de vida sustentável.  

O Poder Público deve oferecer condições para a participação da coletividade, 

desenvolvendo-se, assim, uma concepção de cidadania que abarque a cidadania ambiental. 

Nesse ponto, é reconhecida a responsabilidade ambiental compartilhada e se promove o 

rompimento de paradigmas conservadores, no intuito de efetivar um verdadeiro Estado de 

Direito Ambiental. Uma das formas de promover a participação popular e a conscientização 

social da necessidade de preservar e conservar o meio ambiente seria a educação ambiental 

que pode desempenhar um papel fundamental nesse processo de ruptura paradigmática 

conforme será discutido mais adiante. 

 

3 Justiça Socioambiental: uma justiça necessária 

Nota-se que a concepção de justiça pode ser vista sob duas dimensões, social e 

ambiental, as quais sofrem diretamente a influência do sistema capitalista, cedendo-se ao 

modo de produção exploratório que objetiva com primazia o acúmulo contínuo de capital, 

ignorando os reflexos deste comportamento sob o meio ambiente e a sociedade. 

Assim, o conceito de justiça não comporta limitações ou conceituações únicas, na 

medida em que esta se forma e se transforma a partir do contexto social, político, econômico 

em que estiver inserida. 

A dimensão da justiça do qual a sociedade está inevitavelmente ligada é a social. 

Sendo assim, ao regular as relações do indivíduo para com a comunidade em que está 

inserido, a justiça social, regula em verdade as relações do indivíduo com outros indivíduos, 

considerados em sua condição de membros da comunidade. 

Logo, a justiça social visará diretamente o bem comum e, indiretamente, o bem deste 

ou daquele particular. O ser humano é considerado em comum. Em uma sociedade de iguais, 

isto significa que o outro é considerado, simplesmente por sua condição de pessoa humana, 

membro da comunidade. Assim, o que é devido a um é devido a todos, e o benefício de um 

recai sobre todos. 
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A ideia de justiça social se constitui a partir de perspectivas distributivas, comuns e 

igualitárias. O princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso III, da 

Carta Magna de 1988, aparece como a grande máxima para a constituição de uma sociedade 

justa, capaz de garantir a todos os seres humanos a indisponibilidade dos seus direitos mais 

intrínsecos e fundamentais. 

Conclui-se que a justiça social se traduzirá na percepção e recepção do conceito de 

justiça aliado à uma visão e valor social que preze pela igualdade distributiva dos bens em sua 

amplitude na busca por um bem comum social.  

A Constituição Federal como norma jurídica máxima da sociedade brasileira formula-

se sob premissas que atendem aos preceitos da justiça social. Em seu artigo 170 quando trata 

da ordem econômica traz expressamente que ―A ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, [...]". 

Destarte, o objetivo da ordem econômica, ao contrário do que se poderia deduzir, não 

vislumbra o crescimento econômico, mas sim a existência digna que alcançada sob os 

princípios da justiça social permitirá atingir o bem comum. Os bens econômicos nestes 

termos, deveriam ser os meios utilizados para se atingir o bem comum maior e não fins em si 

mesmos, reduzidos ao mercado e capital.  

Em relação à ordem social, esta encontra-se prevista no artigo 193, CF, nos seguintes 

termos: ―A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 

e a justiça sociais‖. Diferentemente da ordem econômica, a ordem social busca o próprio 

bem-estar social e a justiça social, são diretamente valores fins da garantia.  

No que tange as relações entre justiça, sociedade e meio ambiente, verifica-se cada vez 

mais o surgimento de novas demandas e conflitos de cunho socioambiental, que objetivam em 

seus movimentos lutar por este novo ideal de justiça socioambiental.  

É fato notório que a realidade da sociedade em que vivemos assinala o crescimento 

econômico como causa dos maiores impactos ao meio ambiente com destaque para a 

ocorrência de injustiças socioambientais, decorrentes da distribuição desigual dos riscos e 

danos ambientais advindos desse padrão de desenvolvimento. 

O autor Henri Acselrad (2009, p. 25) em sua obra ―O que é Justiça Ambiental‖ 

enuncia que a justiça social deve ser: 
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[...] compreendida como o tratamento justo e o envolvimento pleno dos grupos 

sociais, independentemente de sua origem ou renda, nas decisões sobre o acesso, a 

ocupação e o uso dos recursos ambientais em seus territórios – alterou a 

configuração de forças envolvidas nas lutas ambientais ao considerar o caráter 

indissociável de ambiente e sociedade politizando a questão do racismo e 

desigualdades ambientais.   

 

Ademais, Acselrad (2009) caracteriza a justiça ambiental na combinação das seguintes 

premissas de resistências: (i) defesa dos direitos das comunidades tradicionais, em qualquer 

esfera; (ii) defesa dos direitos a proteção ambiental igualitária, contra a segregação 

socioterritorial e a desigualdade ambiental promovida pelo mercado; (iii) defesa dos direitos 

de acesso democrático aos recursos ambientais; (iv) defesa dos direitos das populações 

futuras. 

Será, portanto, a partir de uma nova perspectiva interdisciplinar de interesses das 

questões ambientais com as questões sociais, que não se restrinjam a modelos meramente 

voltados a interesses econômicos na sua construção, possível visualizar um modelo 

contemporâneo de atuação por parte do Estado que seja capaz de incluir junto à luta pelo meio 

ambiente, a luta pela sociedade que o envolve. 

Como entende o autor Henri Acselrad (2009) o meio ambiente tem que ser um espaço 

de construção de justiça e não apenas de realização da razão utilitária do mercado.  

Assim, justiça socioambiental ocorrerá quando, entendendo-se o ser humano como 

parte da natureza, a sociedade contemporânea compreender que lutar pela melhoria das 

condições de seu ambiente de vida é também lutar pela natureza, do contrário estariam apenas 

buscando a justiça social. 

Por fim, para a concretização da justiça socioambiental, no atual modelo de 

desenvolvimento capitalista, se faz necessário o desenvolvimento de políticas públicas 

ambientais que incluam e envolvam as comunidades locais, as lutas e movimentos por justiça 

ambiental, priorizando a promoção de um novo paradigma de desenvolvimento que promova 

para além de uma sustentabilidade estritamente ambiental (espécies, ecossistemas e processos 

ecológicos), uma sustentabilidade social que seja capaz de contribuir para a redução da 

pobreza e desigualdades sociais através da disseminação de valores como a justiça e equidade. 

 

3.1 O Papel da Educação Ambiental 
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A educação ambiental é considerada um processo permanente, em que os indivíduos e 

a comunidade tomam consciência do meio ambiente e adquirem os conhecimentos, os 

valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os tomam aptos a agir individual 

e coletivamente para resolver problemas ambientais presentes e futuros (DIAS, 1992, p. 92). 

 De acordo com Dias (1994), a educação ambiental se caracteriza por incorporar as 

dimensões social, política, econômica, cultural, ecológica e ética, assim, ao tratar de qualquer 

problema ambiental, é preciso levar em consideração todas estas dimensões. Diz ainda que os 

problemas ambientais, na sua grande maioria, tem suas raízes na miséria, a qual é gerada por 

políticas e problemas econômicos concentradores de riquezas e responsáveis pelo desemprego 

e degradação ambiental. 

Nesse sentido, a educação ambiental foi definida como uma dimensão dada ao 

conteúdo e à prática da educação que busca a resolução dos problemas concretos do meio 

ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável dos 

indivíduos e da coletividade. Essa definição é adotada no Brasil e pela maioria dos países 

membros da Organização das Nações Unidas-ONU (DIAS, 1994).  

A educação ambiental constitui uma importante dimensão que necessita ser incluída 

no processo educacional. Ela é recente e está em constante crescimento, desenvolvendo-se 

com as práticas cotidianas dos educadores. Ora, sabe-se que educação tradicional não prepara 

os indivíduos para a complexa e dinâmica realidade global, a educação ambiental torna-se 

uma necessidade, um processo contínuo e permanente que deve abranger todos os níveis 

escolares e etapas da educação formal e informal (GUIMARÃES, 1995). 

Para que se inicie um processo de mudanças visando ao fim, ou ao menos, as reduções 

da degradação ambiental, é necessário inovações tanto na forma de pensar do homem quanto 

na sua forma de entender e vivenciar um mundo natural (SATO, 2001). É necessária a 

reformulação do atual modelo de desenvolvimento em um que integre a economia, a 

sociedade e o meio ambiente (as bases do desenvolvimento sustentável), resultando em 

melhores relações do homem com o meio, e consequentemente na melhoria da qualidade de 

vida (DIAS, 1994).  

Por fim, conclui-se que a transformação da sociedade mecanicista em uma sociedade 

sustentável depende de uma educação que busque a formação cidadã e resulte em uma 

igualdade de riquezas e em boas condições de vida para todas as gerações (SANTOS, 2005).  
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Conclusão 

A Sociedade de Risco trouxe consigo a possibilidade de novas ameaças, as quais são 

conhecidas como riscos abstratos, até então estranhas aos padrões da Sociedade Industrial. 

Assim, vislumbra-se a relevância da construção de mecanismos de proteção ao meio 

ambiente, qual seja o Direito Ambiental contemporâneo. 

A adoção do mínimo existencial socioambiental, configura verdadeira ampliação do 

rol dos direitos fundamentais, em especial no que tange a sua dimensão sociocultural, 

abarcando novas demandas e desafios provenientes da matriz ecológica. Trata-se do processo 

de reestruturação do Estado e também da ressignificação de questões até então 

marginalizadas. Dessa forma, estende-se a incidência do direito a questões florescidas na 

contemporaneidade, objetivando emprestar uma visão normativa ao tema, utilizando, como 

filtro de análise, a promoção do princípio da dignidade da pessoa humana e sua densidade no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Partindo desse entendimento cabe ao legislador promover a ampliação do rol dos 

direitos fundamentais, garantindoo alargamento do conjunto de prestações socioculturais 

indispensáveis para assegurar a cada indivíduo uma vida digna e a efetiva possibilidade da 

inserção na vida econômica, social, cultural e política e até mesmo ambiental. 

Na busca da construção de uma fundamentação do mínimo existencial ecológico e, em 

uma perspectiva mais ampla, socioambiental, é adotado, portanto, uma compreensão alargada 

do conceito de mínimo existencial, com o objetivo de alcançar a ideia de uma vida com 

qualidade ambiental. O piso mínimo vital de direitos que deve ser assegurado pelo Estado a 

todos os indivíduos, dentre os quais insta salientar o direito à saúde, para cujo exercício é 

imprescindível um ambiente equilibrado e dotado de higidez, como afirmação dos valores 

irradiados pela democracia e justiça social, resultando na justiça socioambiental. 

Para isso, a aplicação da educação ambiental, — que é um processo de educação que 

segue uma nova filosofia de vida, uma nova cultura comportamental e que busca um 

compromisso do homem com o presente e o futuro do meio ambiente — torna o processo 

educativo mais orientado para a formação da cidadania. A educação ambiental deve 

considerar as realidades regionais e respeitar as diversidades culturais das populações; deve se 

constituir basicamente num ensino interdisciplinar, que com o tempo evoluirá para a 

transdisciplinaridade de todas as matérias do conhecimento, possibilitando com isso um 

processo de aprendizagem formador de cidadãos capacitados a viver sustentavelmente. 
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RESUMO: A educação ambiental pode conscientizar crianças e adultos sobre o efeito do 

homem no meio ambiente. Este relato de experiência mostra uma ação de educação ambiental 

realizada no município de Balneária Gaivota, localizado no extremo sul de Santa Catarina. 

Realizado com crianças de seis a 11 anos, que frequentam o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo – SCFV no contra turno da escola. A intenção da ação foi 

conscientizar as crianças sobre o impacto do lixo no ambiente costeiro marinho. O objetivo 

deste relato é apresentar os resultados de uma ação de educação ambiental realizada em um 

espaço não formal de educação, a praia. Para atingir este objetivo, as crianças do SCFV foram 

convidadas a fazer desenhos sobre a praia antes e depois de duas atividades: uma atividade 

lúdica em sala e uma visita à praia. Os resultados mostram que os desenhos realizados antes 

das ações educativas representam uma praia idealizada, limpa e ensolarada. Já os desenhos 

realizados após as ações educativas, retratam elementos importantes do impacto ambiental 

causado pelo lixo. Este relato contribui para a compreensão da importância de ações lúdicas e 

da utilização dos espaços não formais de educação para a educação ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Educação não Formal. Praia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este relato busca apresentar o desenvolvimento de uma ação de educação ambiental 

direcionada a crianças de seis a 11 anos, oportunizada por atividades desenvolvidas pelo 

Projeto Praia Limpa Gaivota - PPLG e aplicadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vinculo – SCFV, ambos localizados no município litorâneo de Balneário Gaivota, no 

extremo sul do estado de Santa Catarina. O SCFV é um serviço que atende crianças em 

situação de vulnerabilidade social. O PPLG é um projeto de uma organização civil do 

município que procura desenvolver ações de educação ambiental com turistas, escolas e 

moradores da cidade. 

A ação em questão foi colocada em prática na ―Semana do Meio Ambiente‖ 

realizada pelo SCFV, nos dias 8 e 9 de junho de 2017.  Balneária Gaivota assim como toda a 
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região do extremo sul catarinense, vem sofrendo com questões ambientais nos últimos anos 

fruto da intensa ocupação, principalmente no litoral da região. Para Bitencourt (2011, p.12), 

―o processo de ocupação do extremo sul do litoral do Estado de Santa Catarina, embora tenha 

ocorrido de forma lenta, resultou em diversos impactos que contribuíram para o processo de 

degradação ambiental‖. Esta característica da região mostra a necessidade de ações de 

educação ambiental para a conscientização da população que habita ou frequenta o local para 

veraneio. 

Segundo Hara (2007), é importante aproximar as crianças da natureza, na tentativa 

de sensibilizá-las ambientalmente. Por conta deste tipo de interpretação é que realizamos a 

ação junto a algumas das crianças do SCFV. O objetivo da ação foi o de analisar a percepção 

destas crianças em relação aos problemas causados pelo descarte incorreto de lixo na praia da 

cidade, antes e depois de atividades de educação ambiental. 

 A ação foi dividida em três etapas. Na primeira delas, as crianças foram convidadas a 

desenhar a praia que frequentam. A segunda etapa consistiu em uma atividade lúdica nas 

instalações do SCFV com explicações sobre danos ambientais causados por lixo nas praias, 

seguida de uma visita à praia mais próxima. Após estas atividades, as crianças foram 

convidadas novamente a desenhar a praia que frequentam, com o objetivo de observar o 

impacto das atividades de educação ambiental na percepção das crianças em relação aos danos 

ambientais na praia.  

Pudemos observar nos desenhos a diferença representativa da praia antes e depois da 

ação. Antes com a imagem de uma praia mais limpa e ideal segundo a imagem individual de 

cada criança, depois a representação teve a intervenção das atividades dentro do espaço cedido 

pelo SCFV e na praia com a coleta do lixo. Concluindo que este tipo de intervenção é 

importante para a conscientização dos problemas do descarte de lixo na praia e fazer com que 

cada um se sinta responsável em manter um ambiente saldável, tanto no presente como no 

futuro. 

Este relato divide-se em seis partes. Após esta introdução, segue-se o contexto 

investigado, problematização da ação, os métodos utilizados, os resultados e analises dos 

resultados e, por fim, as considerações finais.  

 

 

CONTEXTO INVESTIGADO 
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A ação foi realizada no município de Balneário Gaivota, localizado no extremo sul 

do estado de Santa Catarina. Nesta microrregião encontramos 15 municípios, sendo eles, São 

José do Sul, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Jacinto Machado, Araranguá, Sombrio, Ermo, 

Turvo, São João do Sul, Meleiro, Morro Grande e Maracaja (AMESC). Araranguá é a maior 

cidade, com 61.310 mil habitantes. A economia da maioria destes municípios é 

principalmente agricultura familiar, basicamente plantações de fumo, banana, maracujá e 

citros. 

As três cidades litorâneas são, Balneário Arroio do Silva, com 9.856 mil habitantes, 

Balneário Gaivota, com 8.234 mil habitantes, e Passo de Torres, com 6.627 mil habitantes 

(IBGE, 2010). Balneário Gaivota, assim como as demais cidades litorâneas, tem a economia 

local voltada para o turismo. Existem inúmeras cidades nas proximidades de Balneário 

Gaivota, tanto do estado de Santa Catarina (Jacinto Machado, Ermo, Turvo, Sombrio e 

outras), quanto do estado do Rio Grande do Sul (Osório, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e 

outras) e isto faz com que a cidade aumente o número de habitantes no verão e nos feriados. 

No verão, por exemplo, Balneário Gaivota chega a quadruplicar a sua população, chegando a 

quase 40 mil habitantes (SOUZA, 2016). Este aumento da população esporadicamente faz 

com que a cidade aumente seus resíduos, causando problemas de saúde pública e ambiental. 

Uma das formas para minimizar este problema é a conscientização da população para a 

preservação do meio ambiente através da educação ambiental.  

Balneário Gaivota é um município que apresenta enormes problemas ambientais. De 

acordo com Bitencourt, Centenaro e Marimon (2011), apenas um terço da população de 

Balneário Gaivota avalia a qualidade ambiental do município como boa e 100% dos 

entrevistados acreditam que existem conflitos ambientais no município. As autoras afirmam 

ainda que os moradores de Balneário Gaivota apontam o acúmulo de lixo junto a lençóis 

freáticos como um dos maiores problemas ambientais de suas cidades : “embora tenha 

apontado certa melhora, em todos os municípios entrevistados há precariedade no transporte 

do mesmo [lixo], tanto pela falta de caminhões adequados como pela falta de um trabalho de 

coleta seletiva e reciclagem” (Bitencourt, Centenaro e Marimon, p.10, 2011). 

Ao observar os problemas ambientais do município em questão criamos o Projeto 

Praia Limpa Gaivota - PPLG, uma organização civil que se preocupa em proporcionar aos 

moradores, turistas, escolas públicas e privadas ações de conscientização ambiental. O PPLG 
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iniciou suas atividades no mês de Dezembro de 2016. A primeira ação direta com turistas e 

moradores do município aconteceu no carnaval de 2017, abordando os problemas 

relacionados às bitucas de cigarros deixadas por fumantes nas ruas e calçadas. O PPLG 

confeccionou bituqueiras que foram implantadas próximas à praia onde a festa aconteceu 

durante os quatro dias. Esta ação teve como inspiração o trabalho das pesquisadoras, 

Tocchetto e Gonçalves (2014). As bituqueiras despertaram a curiosidade de turistas e 

moradores que nos procuraram para saber mais sobre o projeto e a ação. Sendo as bitucas de 

cigarro um lixo pequeno que normalmente não é visto como um grande vilão, mas pode 

causar danos irreparáveis no meio ambiente, a curiosidade da população nos mostrou a 

importância de ações como está. Além disso, a ação chamou a atenção da imprensa local e a 

reportagem de Aline Bauer (2017), para o Jornal Correio do Sul, ajudou a dar visibilidade à 

ação e ao PPLG.  

No município que escolhemos para realizar a ação, encontramos o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV local vinculado ao Centro de Referencia de 

Assistência Social – CRAS, uma unidade responsável pela oferta de serviço de proteção 

básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. O SCFV atende um total de 80 

crianças entre 6 a 15 anos, todas as crianças frequentam o SCFV no contra turno da escola. 

Essas crianças são de escolas públicas, carentes, em situação de vulnerabilidade ou em 

situação de risco. Segundo o diretor do SCFV existem crianças em lista de espera, pois o 

centro não possui espaço para um número maior de crianças.  

As atividades realizadas com as crianças pelo SCFV são diferentes de uma escola de 

educação formal. Essas atividades são organizadas a partir de oficinas que possuem 

dinâmicas lúdicas. O SCFV conta com quatro orientadores, divididos em sete atividades: 

musica e coral, esporte recreativo, taekwondo, auxilio nas tarefas da escola, contos e fábulas, 

artesanato e pintura. Junto ao diretor do SCFV, escolhemos a “Semana do Meio Ambiente” 

para realizar a ação, abrindo assim as atividades relacionas ao tema. 

No município de Balneário Gaivota existem diversos espaços considerados não 

formais de educação, locais onde podemos realizar atividades de educação ambiental ao ar 

livre. Esses espaços causam um impacto mais relevante, pois mostram a realidade dos 

ambientes.   No município existem 23 km de praia, nove lagoas, dunas e uma densa vegetação 

costeira. São ambientas riquíssimos em biodiversidade que nos mostram a necessidade e a 
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importância de ações de conscientização ambiental. É necessário também ressaltar a 

importância do acesso das crianças a esses ambientes.  

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 

As questões ambientais estão a cada dia mais sendo abordadas entre pesquisadores, 

professores, pais e alunos. Existe uma preocupação coletiva entre a população, mas muitos não 

têm o conhecimento sobre o que fazer e como fazer. A Educação Ambiental se torna uma 

ferramenta importante neste processo de informar, conscientizar e criar vínculos da população 

com as questões ambientais, construindo junto aos grupos uma aprendizagem significativa. 

Segundo Carvalho (2006), a Educação Ambiental, por meio da prática de conscientização, é 

capaz de chamar a atenção para a má distribuição do acesso aos recursos naturais, assim como 

ao seu esgotamento, e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. 

Quanto antes abordarmos assuntos relacionados a meio ambiente com as crianças 

mais chance teremos de despertar nelas a consciência de preservação. Para Menezes (2012) as 

crianças podem se tornar agentes multiplicadores de educação ambiental. Quando a crianças 

se reconhece como parte do ambiente e não só um mero observador suas atitudes mudam e a 

necessidade de cuidar aflora (MENEZES, 2012).  

As práticas de educação ambiental realizadas em ambientes não formais, como à 

praia, contribuem na construção de saberes, à medida que a crianças tem a oportunidade de 

investigar e problematizar situações cotidianas. Segundo Oliveira e Gastal (2009, p. 7) o uso 

de ambiente não formal possibilita a criança a compreender com mais eficiência os 

conhecimentos já adquiridos.  Por este motivo escolhemos a praia como espaço não formal 

para oportunizar as crianças do SCFV a compreender com mais clareza a prática realizada 

dentro do SCFV.  

Segundo Gohn (2010), as atividades realizadas em espaços não formais de educação 

despertam nas crianças uma compreensão mais ampla do mundo, melhorando a sua relação 

com o meio ambiente e assim formando cidadãos mais críticos sobre questões ambientais. 

Mostrando que o uso de espaços não formais nas atividades de educação ambiental possuem 

grandes potencialidades e estão presentes em diversas pesquisas. Alguns exemplos são 

trabalhos realizados em espaços não formais como trilhas ecológicas, (FREITAS, LOPES e 
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PINTO, 2016), zoológicos (CERATI, 2014; TURCO, MARTINS e RANCURA, 2016) e 

praias (SILVA, 2016). A experiência deste relato se utilizou da praia como espaço não formal 

de educação ambiental e o método da experiência será descrito a seguir.  

 

 

MÉTODO  

 

Para abordar questões sobre meio ambiente e realizar a ação entramos em contato 

com o diretor do SCFV, Enedir Alexandre Honório. Fomos orientados pelo mesmo para 

encaminhar ao CRAS um projeto contendo todas as atividades que iriamos realizar com as 

crianças e junto deveríamos anexar uma declaração de trabalho voluntário. Para realizar as 

atividades pedimos dois dias inteiros com as crianças. Um para atividade dentro das salas do 

SCFV e outro dia para leva-los até a praia.  

As crianças que frequentam o SCFV estudam pela manhã e durante a tarde realizam 

as atividades propostas pelo SCFV e assim acontece com as crianças que estudam à tarde. No 

primeiro dia realizamos a mesma atividade pela manhã e a tarde, no segundo dia realizamos 

com as crianças uma atividade na praia com a intenção de mostrar na prática o que havíamos 

falado no dia anterior. Nos dois dias pedimos às crianças para desenharem a praia onde 

moram, um desenho antes e o outro no fim do segundo dia. Os desenhos realizados pelas 

crianças são de fundamental importância, pois neles encontramos a representação de 

sentimentos e concepções sobre o meio ambienta (REIGADA; TOZONI-REIS, 2004). 

A ação foi realizada com 13 crianças de seis anos a 11 anos. As atividades realizadas 

tinham a intenção de mostrar para as crianças o efeito do descarte incorreto de lixo na praia, o 

tempo que cada lixo leva para se decompor em meio à natureza e criar uma aproximação das 

crianças com o meio ambiente. As crianças em idade de alfabetização tendem a ser mais 

curiosas em ralação ao mundo ao seu redor, neste período, torna-se importante a interação 

física com a natureza. 

No primeiro encontro com as crianças, após nos apresentarmos, pedimos que 

desenhassem a praia onde moram. Os primeiros desenhos traziam uma praia ideal aos olhos 

de todas as crianças, com sol, mar azul, bolas, guarda sol, animais e dunas. Os desenhos 

simulam sua imaginação e seu conhecimento, criando uma atmosfera simbólica subjetiva de 
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seus pensamentos. Os desenhos representam para uma criança a possibilidade de representar o 

que para ela é real (FERREIRA, 2001).  

Logo após os desenhos iniciamos a ―pescaria‖ uma brincadeira onde abordamos a 

questão do lixo na praia. Para viabilizar a atividade usamos uma caixa forrada com TNT azul 

para simbolizar o mar e fizemos um furo na parte superior da caixa. Dentro da caixa 

colocamos diversos itens que podemos encontra no mar, sendo eles: garrafa pet, sacolas 

plásticas, linha de pesca, vidro (cuidamos para não conter nada que pudesse machucar as 

crianças), animais marinhos (brinquedos), maço de cigarros, latinhas de refrigerante, palitos 

de picolé e alguns utensílios que encontramos nos lixos domésticos (garrafa de azeite e 

produtos de limpeza). Logo explicamos que a caixa representava o mar, e pedimos para as 

crianças pescarem algo que estava dentro da caixa. À medida que as crianças retiravam algo 

da caixa criávamos uma conversa sobre o item. Se fosse uma sacola plástica, por exemplo, 

questionávamos.  Por que está sacola encontra-se dentro do mar? Quem levou a sacola para a 

praia? E por quê? Quando falamos sobre o tempo que cada item levava para se decompor as 

crianças fizeram comparações com suas idades. E nós fazíamos comparações com as idades 

de seus pais, avós ou tios. Usamos algumas comparações para que todas as crianças 

conseguissem imaginar a longa vida de cada item que tiravam de dentro da caixa e o efeito 

disso para o meio ambiente. Quando alguma criança tirava um animal, falávamos sobre sua 

alimentação e a confusão que o lixo causava para cada um deles. Por exemplo, a tartaruga 

marinha que se alimenta de água viva e acaba confundindo uma sacola plástica com seu 

alimento preferido.  

No segundo dia de atividade levamos as crianças até a praia próxima ao SCFV, está 

atividade se baseia em coletar o lixo que encontramos na areia da praia. Vale lembrar que para 

realizar está atividade somente eu e os orientadores recolhemos os lixos, com uso de luvas, o 

papel das crianças nesta atividade era visualizar o lixo e nos mostrar. No caminho do SCFV 

até praia seguimos em fila e de mãos dadas a pedido do diretor, questão de segurança, pois a 

praia fica a algumas quadras de distancia do SCFV. Para passar as dunas usamos uma das 

passarelas criadas pela prefeitura para preservação das mesmas. Neste momento esclarecemos 

para todas as crianças a importância das dunas e explicamos que este ecossistema costeiro é 

considerado uma área de preservação ambiental (APP).  Abordamos junto às dunas as 

questões relacionadas à vegetação costeira, as marés e a ação dos ventos, falamos também 

sobre algumas espécies que ali vivem, como a coruja-buraqueira e algumas cobras. Antes 
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mesma de chegar à praia, ainda nas dunas, já visualizamos alguns dos lixos que falamos 

durante a atividade da ―pescaria‖. As crianças se mostraram entusiasmadas com a atividade 

mostrando vários lixos e falando sobre eles. Um fato que levou a questões locais foi o 

encontro de uma foca morta. Com isso questionamos o problema da pesca predatória e os 

animas que utilizam aquela rota de migração. Podemos com isso abordar sobre os pinguins, 

baleias e tartarugas. Após encher os sacos com o lixo da praia foi perguntado para as crianças 

onde devemos colocar aqueles sacos. Todos concluíram que na praia não é lugar de lixo e 

levamos para o lugar adequado, a lixeira.  

Retornando ao SCFV em uma nova caminhada conversando e falando sobre as 

coisas que encontramos na praia. Ao chegar pedimos que as crianças desenhassem novamente 

a praia. É visível nos desenhos o impacto que uma ação prática tem sob as crianças. Em todos 

os desenhos continham de alguma forma o lixo, diferente do primeiro. Elas puseram nos 

desenhos saco plástico, peixes, guarita de salva vidas, construções, tartarugas, garrafas pet e a 

foca morta, que chamou bastante a atenção de todos. 

 

 

RESULTADOS E ANALISE  

 

O uso dos espaços não formais de educação como a praia para atividade de educação 

ambiental permite a criança uma reflexão mais profunda de assuntos relacionados a este 

ambiente costeiro.  Permitindo que a crianças desenvolva sua autonomia e exercite seu senso 

crítico sobre questões ambientais (BRITO, 2012). Esses pontos descritos por Brito aparecem 

nos desenhos realizados pelas crianças após as atividades proporcionadas.  

Sendo assim percebemos que das 13 crianças que realizaram o desenho antes da 

intervenção 11 delas desenharam a praia sem nenhum lixo. Mostrando a imagem que a 

criança tem do ambiente que costumam frequentar. No desenho após a intervenção 

percebemos que o lixo está presente em quase todos os desenhos, representado por 12 

crianças. Este fato nos mostra o quanto está ação chocou as crianças, já que para Reigada e 

Tozoni-Reis (2004) é nos desenhos que as crianças representam seus sentimentos e sua 

concepção sobre o mundo. 
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A vegetação costeira foi representada no primeiro desenho por quatro crianças já no 

desenho posterior somete duas crianças desenharam a vegetação. O desenho anterior mostra a 

imaginação das crianças sobre a praia, já no posterior, depois do passeio, elas conseguiram 

observar a realidade do ambiente, já que as praias no estremo sul catarinense não possuem 

muita vegetação.  

Nos desenhos realizados antes da visita a praia, percebemos que quatro crianças 

desenharam peixes vivos, duas crianças desenharam outros animais vivos, como tartaruga e 

golfinhos. Nos desenhos posteriores 11 crianças desenharam outros animais mortos, um deles 

a foca que encontramos. Somente cinco crianças desenharam pássaros. Esperava que as 

crianças desenhassem mais pássaros na praia já que a cidade ganha o nome de Balneário 

Gaivota por existirem muitas delas na praia. Nos desenhos realizados depois, nove crianças 

desenharam peixes. Sendo que quatro desenharam peixes vivos e quatro desenharam peixes 

mortos. Apenas uma criança desenhou peixes vivos e peixes mortos. Podemos ver nos 

desenhos realizados antes do passeio que as crianças sabem quais animais podemos encontrar 

na praia. O fato de no segundo desenho representarem animais mortos nos mostra que a 

atividade teve efeito sobre o conhecimento já adquirido e o quanto o lixo na praia prejudica a 

vida marinha. Entendemos isto pela fala de uma das crianças: ―eles morrem porque comem o 

lixo‖. Como mostra os estudos de Oliver e Gastal (2009) é nestas ações de educação 

ambiental em ambiente não formal que as crianças compreendem com mais clareza os 

conhecimentos já adquiridos. Mostrando nos desenhos que existem animais que vivem nas 

praias, mas devido o descarte incorreto de lixo esses animais estão morrendo.  

Nos desenhos anteriores das 13 crianças apenas duas crianças desenharam pessoas na 

praia. No desenho posterior fica ainda mais distante, das 13 somente uma criança desenhou 

pessoas na praia. Em contra partida a intervenção do homem com construções, como a 

casinha de salva vidas, está representada por três crianças no primeiro desenho. No segundo 

desenho este número aumenta para nove e cinco crianças desenharam o restaurante que existe 

nas dunas da praia, duas crianças desenharam um muro que acredito representar também o 

restaurante, uma criança desenhou a passarela e uma desenhou a placa que encontramos ao 

entrar na praia (onde estava escrito: proibido pisar nas dunas). Abordado anteriormente por 

Meneses (2012) que coloca as crianças como um futuro agente multiplicador, mas para isso a 

criança precisa fazer parte do meio ambiente e não ser apenas um observador. Quando a 

crianças se vê parte do ambiente se torna mais fácil à conscientização de suas atitudes. O fato 
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das crianças não desenharem pessoas na praia pode ter o sentido de elas não assimilarem o 

homem como parte do meio ambiente, mas não deixaram de representar suas construções e 

seus resíduos. Mostrando que de alguma forma o homem se faz presente.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo da ação era analisar a percepção das crianças em relação aos problemas 

causados pelo descarte incorreto de lixo na praia da cidade, antes e depois das atividades de 

educação ambiental. Nos primeiros desenhos as crianças representam a praia como um 

ambiente ensolarado com animais e vegetação. Ambiente em que todas as crianças estão 

acostumadas a frequentar. Depois da atividade os desenhos incorporaram o lixo e animais 

mortos, como a foca encontrada. Mostrando que a ação teve impacto sobre a representação da 

praia pelas crianças. Acredito que no dia a dia as crianças não percebiam a quantidade de lixo 

na beira mar. 

Ações como está que unem teorias e práticas em ambiente não formal possibilitam 

não só as crianças, mas também quem esta perto delas a viverem em harmonia com o meio 

ambiente, contudo, para que isso seja possível, é importante que aconteçam mais ações e 

discussões sobre o assunto.  

A pós essa reflexão, entendemos que é preciso dar continuidade a este tido de 

atividade, não só com ações pontuais, mas também com ações periódicas, acompanhadas ao 

longo do ano. As crianças são incentivadas a participar e levar essa preocupação aos adultos. 
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FECUNDIDADE DO SAGRADO FEMININO NAS PRÁTICAS 

HODIERNAS. 
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215

 

 

RESUMO: Confrontados por uma profunda crise socioambiental e existencial, em escala 

planetária, que afasta o ser humano do exercício político de reconhecimento de si, na medida 

em que provoca a diluição dos seus direitos, e, com isso, dos sentidos existenciais que dão 

suporte à vida (LEFF, 2010). Procuramos, como educadores, consolidar um saber ambiental 

que ofereça compreensões outras de ser-no-mundo. Nesse campo de possibilidades éticas, 

estéticas, políticas e espirituais, no qual a Educação Ambiental produz seu saber, reconhece-se 

que a dimensão ontológica da racionalidade ambiental contém, na sua virtualidade, sentidos 

potentes capazes de ajudar-nos a reverter o esfarelamento do humano no âmago da 

humanidade, e no seio da Terra. Buscamos, assim, na ontologia do Sagrado Feminino, a partir 

das tradições históricas, das quais a pré-história é parte constitutiva e fundamental, sentidos de 

cuidado que demonstraram sua fecundidade nas práticas hodiernas. Dentre esses, o 

reconhecimento da dimensão sagrada da fisicalidade e a relação profunda, e de reciprocidade, 

da humanidade com a Casa da Terra, assim como o reposicionamento do lugar do ser humano 

no cosmos. Constatamos, ainda, que sentidos desse tipo se expressam nas teses da Ecologia 

Cosmocena (PEREIRA, 2016). A apropriação dos mesmos pode deflagrar o acontecimento 

educacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Racionalidade Ambiental. Ontologia do Sagrado Feminino. Ecologia 

Cosmocena. 

 

O PARADIGMA DA INSUSTENTABILIDADE 

 

Diante de uma crise socioambiental sem precedentes, que abala todas as dimensões da 

vida, o ser humano se percebe impotente e limitado em sua capacidade de responder aos 

desafios emergentes, e se volta em oposição à vida. Corrobora Boff (2000, p.18) quando fala 

que a ―crise civilizacional‖ pela que estamos passando dá lugar a um mal-estar generalizado 

que se prolonga há décadas, na qual, ―o descuido, o descaso e o abandono‖ conformam um 
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fenômeno que aparece em escala global e compromete a sustentabilidade de todas as 

dimensões da vida, tanto na esfera pública, quanto privada. 

É fato que na medida em que negligenciamos nossas necessidades de cuidado, também 

omitimos as necessidades dos outros, e, embora possa parecer contraditório, o ser humano não 

é indiferente ao que se passa. Conforme Dittrich (2010, p 51) ―o ser humano contemporâneo 

sente a dor de uma vida que saiu do fluxo do amor criativo para a obscuridade da morte. Ele 

vê o seu planeta morrendo e a vida enfraquecendo‖. 

No entanto, uma vez mergulhados em um arranjo existencial de domínio e exploração 

sociopolítica, tanto o homem, quanto a mulher, são inibidos de realizar o exercício político de 

reconhecimento de si, na medida em que a estrutura de poder atenta à diluição dos seus 

direitos, e com isso, dos sentidos existenciais que dão suporte à vida (LEFF, 2010).  

Sob essa perspectiva, a contribuição da Educação Ambiental é fundamental, uma vez 

que pode ser considerada como um espaço de resistência que se configura em um campo de 

possibilidades éticas, estéticas, políticas e espirituais, que, ao produzir um saber ambiental, 

propõe-se como prerrogativa ―despertar a sociedade para um compromisso individual e 

coletivo de respeito e de responsabilidade com o ambiente‖ (ALENCASTRO; SOUZA-

LIMA, 2015, p. 21). Com isso se obriga a oferecer subsídios epistemológicos, ontológicos e 

práticos para garantir a sustentabilidade da vida na Terra. 

Em função do que foi dito acima, propomo-nos contribuir com o saber ambiental, 

adentrando-nos na dimensão ontológica do sagrado feminino a fim de alargar o conceito do 

humano e reconhecer outras formas de ser, viver e habitar nossa Casa da Terra. Sabe-se que a 

dimensão ontológica da racionalidade ambiental ―pressupõe uma mudança no entendimento 

da Razão e de nossas formas de ser-no-mundo‖ (NABAES e PEREIRA, 2016, p. 193). 

Entendemos, assim, que uma vez assumida a dimensão ontológica da racionalidade ambiental, 

deva ser essa solidária com políticas do ser que viabilizem a passagem pela crise de 

―esvaziamento dos sentidos existenciais que dão suporte à vida humana‖ (LEFF, 2010, p. 

181), uma vez considerando um saber ambiental que nos proporcione compreensões outras de 

ser-no-mundo. 

Consideramos fundamental, com vistas a repensarmos a situação atual, conhecer os 

registros da cosmovisão de mulheres e homens que habitaram o planeta Terra há um período 

estimado de 30.000 anos atrás, uma vez que esses desenvolveram uma relação de 

reciprocidade entre eles, com a natureza e com os ciclos da vida, a partir de um princípio 
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básico: o sagrado feminino como gerador de toda a vida (LEROI-GOURHAN, 1968; MIES; 

SHIVA, 1993; EISLER, 1998; GIMBUTAS, 2001; MELLART, 2000, ARANY, 2008).  

Nessa perspectiva, utilizamos o mito das Deusas Gregas Demeter e sua filha Perséfone 

para contextualizar a fundamentação teórica da pesquisa. Em vista de que, nesse enredo 

mitológico, as Deusas encenam o movimento cíclico da vegetação que contempla o 

nascimento, morte e renascimento, simbolizando, com isso, o renascer da primavera e as 

colheitas.  

Neste estudo exploramos a primeira etapa do mito
216

, a qual denominamos 

NASCIMENTO: O GRANDE CORPO FEMININO DA MÃE TERRA, configurado a partir 

de três eixos temáticos, a saber: “A Pré-história da Deusa”, no qual examinamos a 

iconografia sagrada da pré-história; “A Cosmovisão Feminina Genetriz”, em que revisamos 

a arte, a mitologia e manifestações ritualísticas remanescente desse longo período; “A 

civilização Minóica”, centrada nas deusas fecundas representadas pela Grande-Mãe. 

 

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho teórico, de caráter transdisciplinar 

compreendida no horizonte de uma abordagem hermenêutica.  

A pesquisa bibliográfica tem por objetivo recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre um problema para o qual se procura entendimento.  Buscam-se, assim, 

referências teóricas já analisadas por outros pesquisadores, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos (SANTOS, 2000). Sob essa perspectiva, a obra de Eisler (1998) ―O cálice e a 

espada‖ utilizou-se para dar partida às investigações, assim como os trabalhos arqueológicos 

de Gimbutas (2001), Leroi-Gourhan (1968) e Mellaart (2000).  

A revisão bibliográfica foi realizada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), no Banco de Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI, no Banco de Teses e Dissertações EArte e na base 
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Este artigo foi produzido a partir da Dissertação de Mestrado em Educação intitulada ―Uma ontologia do 

Sagrado Feminino na perspectiva da dimensão ambiental da Educação‖ da autoria de Patricia Maria 

Ingrasiotano.  Disponível nas referências. No trabalho completo se abordam as quatro etapas referidas no mito, a 

saber: nascimento, transposição, morte e renascimento. Este estudo explora, apenas, a primeira etapa, o 

nascimento. 
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de dados da Scientific Eletronic Library Online – Scielo. 

Neste exercício da pesquisa, a hermenêutica, como filosofia da interpretação, nos 

permitiu adentrar na complexidade dos fenômenos e trazer até o horizonte compreensivo 

outras relações, não apenas as aparentes, nem as que ficam na estreiteza de um viés 

disciplinar. Em razão disso, ―Na Educação Ambiental, observa-se que a hermenêutica une 

saberes, filosofias e concepções do ser humano sobre si mesmo e sobre seu papel neste 

planeta‖ (EICHENBERGER; PEREIRA, 2016, p. 126), o qual é de interesse desta 

investigação. 

Consideramos que trazer à luz da discussão cientifica e do campo ambiental o sagrado 

feminino é um exercício que pretende ir além da concepção canônica e/ou religiosa, mas 

busca interpretar a ontologia do feminino também no horizonte da transcendência. Frente a 

isso, encontramos em Dittrich (2010), na teoria do corpo-criante, subsídios para compreender 

a relação do sagrado feminino, tanto no horizonte da sua fisicalidade quanto das forças 

cósmicas que lhe dão a vida. Ao falar de forças cósmicas aludimos ―as forças ricas pulsantes 

transcendentais que desde sempre pulsaram no cosmoceno, mas de que nossa arrogância 

epistemológica nos distanciou‖, como aponta Pereira (2016, p. 59) na Ecologia Cosmocena. 

Desse modo, as forças que pulsam no cosmoceno também pulsam no sagrado do corpo 

feminino. Interpretá-las é desvelar mais da sua ontologia.  

Na perspectiva de Dittrich (2010, p. 18), o ser humano é um corpo que cria, um todo 

vivo, ao qual denomina ―corpo-criante‖. Esse corpo-criante mostra-se nas relações que 

estabelece com o mundo, deixando transparecer, no seu movimento de vir-a-ser, uma tal 

potência de auto-integração, autocriatividade e autotranscedência, capaz de revelar que seu 

―lócus de origem‖ é divino. Com efeito, buscar apreender a ontologia sagrada feminina na 

perspectiva do corpo-criante é um caminho solidário com a perspectiva proposta na Teoria 

Ecológica Cosmocena, que reconhece nossa origem cósmica, assim como a nossa finitude e 

limitações. E, diante da condição humana, defende que ―quanto mais nos lançarmos na 

dimensão cósmica de nossa incompletude, maior sentido ontológico estaremos alcançando‖ 

(PEREIRA, 2016, p. 72). 

 

NASCIMENTO: O GRANDE CORPO FEMININO DA MÃE TERRA 
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Explorar a vasta iconografia sagrada feminina dos povos Paleolíticos e Neolíticos 

permitiu à arqueóloga Gimbutas (2001), e a seus colegas Leroi-Gourhan (1968) e Mellaart 

(2000), colocar em xeque algumas das narrativas consideradas como verdades absolutas no 

que diz respeito à constituição da pré-história humana. As descobertas desses pesquisadores 

ofereceram suporte para ressignificar tanto o termo pré-história, como a historicidade de seu 

conteúdo como patrimônio da humanidade.  

Dentre as supostas verdades que conseguiram superar, o fato de questionar o 

pressuposto que nos levou a acreditar numa suposta barbárie ancestral, talvez possa 

considerar-se o achado principal. As explorações de Mellaart (2000) em Çatal Hüyük, atual 

Turquia, sinalizam a existência de povos culturalmente desenvolvidos, com fortes indícios de 

ter conseguido organizar-se a partir de modalidades de trabalho cooperativo e inclusivo, nas 

quais diversos grupos étnicos trabalhavam para o bem-comum. As análises de milhares de 

estatuetas recolhidas em 60 cavernas paleolíticas, realizadas por Leroi-Gourhan (1968), 

permitiram-lhe afirmar que os povos referidos não apresentavam hierarquizações de gênero e 

suas expressões de arte e religiosidade exibiam uma simbologia desenvolvida cuja 

centralidade era feminina e sobrenatural.  

Dita centralidade feminina genetriz expressa na arte, na mitologia e na experiência 

ritual, revela uma ontologia sagrada do feminino plena de sentidos existenciais fecundos para 

as práticas hodiernas, tal como apresentamos, brevemente, nos eixos temáticos a seguir: 

 

A Pré-história da Deusa 

 

A pré-história da Deusa compõe-se de uma vasta iconografia sagrada, enriquecida 

pelas impressões e imagens deixadas pelos ancestrais humanos nas cavernas, assim como as 

estatuetas e outras manifestações artísticas, cujo elo comum é a prevalência da simbologia 

feminina.  Uma Deusa-Mãe mostrando em si o princípio feminino genetriz, ou seja, gerando 

vida, dando à luz, em parceria com a terra e com os mistérios da morte, com os ciclos de 

avanço e retorno, como visto no mito das Deméteres
217

, e com a espiritualidade.  

Sustenta-se com isso, na perspectiva de Eisler e dos arqueólogos responsáveis pelas 

escavações – Gimbutas, Mellaart e Leroi-Gourhan, que, frente às constatações dos seus 
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 As Deusas Deméter e Persêfone, já apresentadas em este trabalho, também foram conhecidas como as 

Deméteres.  
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achados, uma agricultura desenvolvida como a que tinham alcançado aqueles povos, não 

decorre necessariamente em formas sociais de dominação, em vista de que o matricentrismo, 

matrifocalidade ou ginocentrismo, era a forma de organização social prevalente. 

Tais conceitos, que defendem o pressuposto de ser a Mãe a que ocupa um lugar de 

centralidade, podem levar-nos a pensar em relações hierárquicas, nas quais, seria a mulher a 

que se encontraria no topo da pirâmide. Entretanto, descrevem uma organização social que 

prima por relações de equanimidade. Nesse sentido, Eisler (1998) defende que é difícil para 

nós conceber um mundo sem domínio, nem relações de poder, mas esse mundo existiu, e foi o 

tempo em que a Deusa Mãe, como princípio feminino genetriz, era venerada. Nota-se, com 

isso, que a hermenêutica do matrifocalismo, na perspectiva de Eisler, é próxima do horizonte 

compreensivo do campo ambiental, tal como encontramos nas proposituras da Ecologia 

Profunda, do Ecofeminismo e da Ecologia Cosmocena, dentre outros. A Carta da Terra 

(UNESCO, 2003) é um claro exemplo disso, em vista de que a conotação matricentral 

percebe-se, já de início, na denominação dada ao documento. A Carta da Terra fala pela Mãe 

Terra, para Ela e desde Ela, em um movimento paritário que mobilizou mais de 4.500 

organizações, além de cidadãos de todas as partes do mundo, incluindo cientistas de diversas 

áreas do saber. 

 

A Cosmovisão Feminina Genetriz 

 

Os vestígios da arte e a mitologia, assim como os indícios de manifestações 

ritualísticas, tais como os hábitos de sepultamento e preparação dos corpos dos defuntos, 

permitiram aos pesquisadores compreender a visão de mundo dos antigos. Do ponto de vista 

da arqueologia, os rituais funerários são considerados um aspecto fundamental para conhecer 

a vida dos povos. Tais investimentos coletivos em torno da morte expressam os aspectos 

simbólicos e organizacionais das sociedades (STRAUSS, 2014), e são os indícios mais 

antigos de prática religiosa (LEROI-GOURHAM, 1968). 

Quanto aos povos estudados percebe-se um nítido envolvimento destes com o 

processo cíclico da vida-morte-vida, ou seja, o decorrer natural da vida para a morte, que 

nesse caso tratava-se de um voltar ao âmago da Grande Mãe, a seu útero, no qual se aguarda a 

regeneração que aponta de novo à vida. Desse modo, como explica Verlindo (2002, p. 246): 

―A morte não era uma ruptura absoluta, mas algo que fazia parte da vida ou de um contínuo 
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vida-morte-vida, e que era introduzida como tal nas representações coletivas por meio das 

etapas do trabalho agrícola. Uma cessação de vida era necessária para que a vida 

continuasse‖. 

Essa interpretação corresponde com o simbolismo expresso pelos pesquisadores a 

partir da prática de manipulação de corpos que compunham os rituais funerários.  Os restos 

fósseis encontrados nas câmeras mortuárias Paleolíticas e Neolíticas mostram que os corpos 

foram enterrados em posturas fletidas, ou postura fetal, com manchas e/ou pintados em ocre 

vermelho e cobertos com conchas cauris, cuja forma se assemelha à vagina (LEROI-

GOURGHAM, 1968). 

Esta prática funerária encontra seu correlato nas tradições indígenas dos povos da 

América do Norte, mantidas até a atualidade por alguns dos povos tribais (SAMS, 1998). 

Também na América do Sul, os estudos realizados pelos arqueólogos Silva (2005) e Strauss 

(2016). Conforme os pesquisadores, isto sinaliza a preocupação dos povos pré-históricosc om 

a morte. 

Como visto, os/as nossos/as ancestrais olhavam a morte nos olhos, preparavam os 

corpos, ofereciam oferendas – alimentos/bebida/utensílios – para acompanhar os defuntos na 

travessia. Paravam, comunitariamente, para ritualizar a morte. O sentido do cuidado que 

emerge desta prática é tão poderoso e transformador que só pode ser compreendido quando 

vivenciado. Parar para ritualizar a morte é honrar a vida. Fazê-lo comunitariamente fortalece 

os laços, revigora as relações, reativa o diálogo com o Mistério.  

A dimensão da intimidade com o fenômeno da morte abre o ser para a experiência do 

sagrado. É essa a função da prática ritual, assim como o sentido dos antigos de parar para 

venerar os defuntos, ou seja, ritualizar a morte, transformar o tempo profano em tempo 

sagrado. Com efeito, Eliade (1992) faz uma clara diferenciação do tempo. Há um tempo 

profano, o tempo das atividades cotidianas, e o tempo sagrado, o tempo em que a criatura se 

defronta com o Mistério.  

Isto não implica, de maneira alguma, em sair-se fora da realidade, mas consagrá-la, 

fazer do momento cotidiano uma realidade sagrada. Ritualizar o cotidiano foi tão valorizado 

pelos antigos que se encontram registros de tais práticas em todas as civilizações, inclusive, 

inúmeras tribos indígenas que chegaram à contemporaneidade seguindo o caminho das 

pedras, conseguiram manter intacto o conceito através da prática comunitária dos rituais 

(SAMS, 1998; TAULI-CORPUZ, 1999). 
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Entendemos com isso que há outra maneira de educar, que responde em cheio a muitas 

das nossas necessidades mais emergentes, tais como a desvalorização da vida e a aceleração 

do tempo. Conforme Pereira (2016, p. 53), a aceleração do tempo impregna as nossas 

experiências de vida hodierna sem permitir-nos, sequer, entrar em contato com o que essas 

têm de valor. Nessa aceleração desenfreada perdemos o momento presente em que a vida 

poderia revelar-se num detalhe de consideração para com o outro, num gesto de amabilidade, 

na simplicidade de um sorriso, num encontro impensado, num olhar espontâneo, na quietude 

do ser que se entrega para escutar a palavra do outro. Por isso, ―A Ecologia Cosmocena 

reivindica tempo para cuidar – de nós, da mãe-terra, das nossas místicas: para amar, para 

cultivar as amizades, para silenciar, para conversar, tempo para escutar‖.  

Nesse sentido, redefinir o conceito do tempo precisa ser prerrogativa, e isso 

―pressupõe sintonia e reflexão profunda sobre a validade dessas nossas práticas intensas e 

aceleradas‖ e nos convida a prestar maior atenção às comunidades tradicionais, em vista de 

que ―com seus saberes, nos ensinam uma relação que não é aligeirada como atualmente‖ 

(PEREIRA, 2016, 53).  

 

A civilização Minóica 

 

Com o início do patriarcado, há 4.000 anos, drásticas mudanças alteraram o curso da 

história. Trocou-se o cálice, que representava a Deusa Mãe e a conexão com a vida, pela 

espada que representava a guerra e a crença em um Deus difícil de alcançar, uma vez que se 

tratava de um Deus separado do mundo e de suas criaturas (GIMBUTAS, 2001). Contudo, a 

civilização Minóica, localizada na ilha de Creta, a maior das ilhas do sul da Grécia, no mar 

Egeu, entre 2700-1400 a.C, parece ter sido a herdeira cultural mais persistente desta 

religiosidade centrada nas deusas fecundas, representada pela Grande-Mãe (VERLINDO, 

2002). 

Atribui-se à civilização Minóica os primórdios dos rituais de iniciação. Estes 

aconteciam ao ar livre, mais que em templos fechados, sejam nas montanhas e/ou nas 

cavernas.  Estas últimas, por meio de seus vestígios, permitem exprimir um duplo sentido na 

religiosidade Minóica, ou seja, a conexão com o mundo dos mortos e com os mistérios da 

fertilidade. Isto encontra seu correlato em uma crença universal como explica Eliade (1992, p. 

70): ―A crença de que os homens foram paridos pela Terra [...] Ao morrer, deseja se 
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reencontrar a Terra Mãe, ser enterrado no solo natal‖. Desse modo, esta duplicidade 

misteriosa, vir da Terra e voltar à mesma, foi manifestada nos ritos iniciáticos, ou ritos de 

passagem, realizados nas cavernas por esta civilização. Assim, as cavernas eram consideradas 

―portais‖, ou seja, portas de entrada ao outro mundo cujo ―trânsito entre a morte-vida é algo 

relativamente acessível [no qual] a teia de relações entre os seres vivos, principalmente 

animais-homens, era ainda muito nítida‖ (VERLINDO, 2002, p. 246). 

Neste arranjo de índole estético religioso, que conformou a civilização Minóica, a 

divindade suprema e central era a Grande Deusa, que se encontrava por toda parte, inclusive 

acompanhada de um parceiro masculino de porte menor, tal como se representasse um deus 

adolescente. Dando lugar ao que mais tarde, na civilização Grega, configuraria um modelo 

típico de parceria denominada hierogâmica. Contudo, muitas das imagens que foram 

inicialmente associadas à Deusa, dentre elas, o touro com seus chifres, assim como o 

bucrânio, como era denominado um ornamento com forma de crâneo bovino, foram 

apropriados pela iconografia cristã e transformados em símbolos do demônio (EISLER, 

1998). 

No ano de 1400 a.C. os micênios colonizam Creta e constroem as cidades de Lappa, 

Kydonia e Polyrrinia. A fabricação de armas floresce estimulada pelo militarismo. As artes 

plásticas declinam e os deuses gregos, tais como Zeus, Hera e Atena, substituem a adoração 

da Deusa Mãe (PINTO, 2012). 

 

O SAGRADO FEMININO E SEUS SENTIDOS FECUNDOS  

 

Desde a perspectiva atual, perceber o modo como os nossos ancestrais levavam a vida 

e desenvolveram a cultura revela uma cosmovisão privilegiada. Cosmovisão que se mostra a 

partir de outra percepção do corpo, outra percepção da morte, outra percepção do tempo, outra 

percepção comunitária, e outra percepção da divindade. Quando falamos em privilégio 

referimo-nos à completude do humano que os antigos ousavam interpretar, quando 

comparado, no horizonte deste exercício hermenêutico que configura a pesquisa, com a visão 

de humano fragmentada que interpretamos na atualidade, e que se reflete na forma deficitária 

como levamos a vida e nos relacionamos unos com os outros, e com a Terra.  

Frente a isso, o reconhecimento de uma ontologia do sagrado feminino a partir das 

tradições históricas, das quais a pré-história é parte constitutiva e fundamental, permite-nos 
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reconhecer sentidos de cuidado que demonstraram sua fecundidade nas práticas hodiernas.  

Uma ontologia que, de início, alarga nosso conceito do humano, ao perceber, à mulher 

e ao homem na complexidade da sua dupla condição, natural e metanatural, e que como tal, 

manifestam seu vir-a-ser em territórios existenciais imanentes e transcendentes, sobre os quais 

cabe uma aclaração. Os territórios existenciais, imanentes e transcendentes, têm sua 

ancoragem na materialidade do corpo do ser.  

Cabe frisar que esta sua dupla natureza, exige, no âmbito da Educação, uma apreensão 

do humano, no caso que fosse possível apreendê-lo, como um Corpo –corpo-criante– em 

diálogo com o Mistério, cuja criatividade é matricial, pois comporta os princípios da vida na 

Terra, e no Cosmos. De fato, o ser humano, ciente ou não da sua dupla natureza, vem 

negociando com a história e sua cultura, as possibilidades de apreensão de si.  

Em suma, com o propósito de sintetizar para o/a leitor/a alguns dos pontos de 

consenso que podem considerar-se como elementos, ou princípios orientadores, de uma 

ontologia sagrada feminina na perspectiva da racionalidade ambiental, destacamos: O 

reconhecimento de uma profunda crise socioambiental e existencial a partir do paradigma da 

insustentabilidade; A ressignificação do sagrado feminino a partir da Racionalidade 

Ambiental; Os diálogos e aproximações com a Ecologia Profunda, o Ecofeminismo, a 

Ecologia Cosmocena, como suporte para se pensar em uma ética matricêntrica que oriente 

novos modos de ser e de habitar o cosmos; A desmistificação do sagrado de uma dimensão 

puramente religiosa e seu reposicionamento a partir de outras dimensões, tais como a 

biológica, psicológica, histórica, cultural, ética, política, epistemológica e, fundamentalmente, 

ontológica; A urgência de se explorar territórios existenciais imanentes e transcendentes para 

conhecer a raiz do ser; O reconhecimento da dimensão sagrada da fisicalidade, uma vez 

considerando o ser-humano como um Corpo-criante, em diálogo com o Mistério; O resgate 

da imanência transcendente do corpo feminino como fonte de nutrição, sabedoria e doador de 

vida; O reposicionamento do papel da mulher e do homem a partir de aprendizagens com 

saberes primevos; A reivindicação de novas formas de reconhecimento e de cuidado com a 

vida; A compreensão da relação profunda, e de reciprocidade, da humanidade com a Casa da 

Terra; O reconhecimento do processo cíclico da vida-morte-vida; A revigoração do sentido 

existencial a partir de uma profunda conexão com o mundo da vida, dentre outros 

(INGRASIOTANO, 2017). 

Posto isso, resta-nos afirmar que a matriz ontológica do sagrado feminino, na 
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perspectiva da racionalidade ambiental, reivindica e inspira sentidos fecundos para as práticas 

hodiernas. Mostra-se, assim, como uma contribuição fundamental na inversão axiológica 

apontada por Pereira (2016) como o grande entrave da Educação Ambiental. 

Quanto ao nosso papel de Educadores/as Ambientais, a raiz do feminino, sua matriz 

ontológica sagrada, pode considerar-se um dispositivo capaz de acalentar o acontecimento no 

campo educacional, pois nos convoca, como educadores e educadoras, a reinventar a cultura a 

partir do redimensionamento do Ser, assim como no redimensionamento dos seus territórios 

de existência, de apropriação de si, de diálogo e de atuação (INGRASIOTANO, 2017).  
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RESUMO: Este trabalho é realizado na linha de pesquisa Educação Ambiental: Ensino e 

Formação de Educadores(as) – EAEFE do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental – PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, e tem como objetivo 

geral identificar como o teatro pode se configurar enquanto prática pedagógica na formação 

inicial de professores e no desenvolvimento de um olhar ecológico e de ações em Educação 

Ambiental. Defendo a ideia de que o teatro é uma importante prática pedagógica no acontecer 

da Educação Estético-Ambiental, que permite a emancipação dos sujeitos, o exercício do 

pensar e repensar os papéis pressupostos pela sociedade e a humanização dos envolvidos por 

meio da sensibilização. Para tanto, será pesquisada a prática teatral em uma turma de 

estudantes de Pedagogia Licenciatura. É importante salientar que a pesquisa está em 

andamento, e que os resultados aqui apresentados são parciais, os dados estão em processo de 

coleta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Estético-Ambiental. Educação Ambiental Crítica. Teatro 

na educação.  
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 Este trabalho apresenta a pesquisa que vem sendo realizada no campo da Educação 

Ambiental sobre a prática teatral no curso de Pedagogia Licenciatura. Para a contextualização 

deste trabalho estaremos elencando os assuntos abordados em concordância com o nosso 

embasamento teórico com foco na compreensão de mundo que salienta que a Educação 

Ambiental é necessariamente um ato crítico, político e libertador. Para tanto estaremos 

trazendo teóricos da área que versam com este ideal. A pesquisa esta sendo desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA da Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG, e está locada na linha de Educação Ambiental: Ensino e Formação de 

Educadores(as) (EAEFE) deste programa. A pesquisa mencionada será apresentada como 

requisito parcial para obtenção do título de mestre em Educação Ambiental. Além de elencar 

os referenciais teóricos que vem aportando esta pesquisa, estaremos ao longo do texto 

refletindo sobre pesquisas primeiras impressões da investigação em andamento. 

 Neste momento julgamos essencial destacar os referenciais teóricos que compõem o 

corpus da pesquisa e que estarão fundamentando a compreensão de mundo nela expressa e 

que serão utilizadas as lentes no momento da análise de dados.  

Com relação a Educação Ambiental, sabemos que está é concebida em diferentes vertentes de 

estudo como nos elucida a citação abaixo: 

Com o tempo, os educadores ambientais perceberam que, da mesma maneira 

que existem diferentes concepções de natureza, meio ambiente, sociedade e 

educação, também existem diferentes concepções de Educação Ambiental. 

Ela deixou de ser vista como uma prática pedagógica monolítica, e começou 

a ser entendida como plural, podendo assumir diversas expressões. Nesse 

processo, o desenvolvimento dessa prática educativa e sua respectiva área de 

conhecimento se ramificaram em várias possibilidades de acordo com as 

percepções e formações de seus protagonistas, com os contextos sociais nos 

quais se inseriam e com as mudanças experimentadas ao longo do tempo 

pelo próprio ambientalismo. (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27-28). 

 Os autores acima apresentam um debate muito importante sobre a Educação 

Ambiental.Esta é uma vertente da educação que pode apresentar variadas interpretações, por 

este motivo o primeiro ponto a definir nesta pesquisa foi a vertente com a qual nos 

identificávamos e que abrangia nossa concepção de mundo. Estas questões foram respondidas 

após muitas leituras e discussões e entrelaçamentos realizados.  O presente trabalho é pautado 

em uma vertente crítica e transformadora da Educação Ambiental. 
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Dando seguimento, se faz importante dizer que para Loureiro (2006a, p.21) os 

fundamentos da Educação Ambiental definem as premissas que orientam a tendência crítica 

destacada pela própria Educação Ambiental ―como uma visão paradigmática diferenciada da 

e na educação e que, pela explicitação do contraditório, torna compreensível os diferentes 

modelos encontrados em projetos e programas formais, informais e não formais‖.  Isto se 

mostra necessário para que haja uma melhor compreensão dos fundamentos históricos, 

antropológicos, sociológicos e filosóficos (éticos e epistemológicos) da educação ambiental, 

considerando que os mesmos são importantes na definição e na busca da mudança de valores, 

conhecimentos, habilidades e comportamentos almejados na transformação da crise 

socioambiental (Dolci, 2014).  

Nesse sentido, para Loureiro (2006b) a educação ambiental tem o papel de promover a 

discussão com as diversas visões ecológicas para que sejam compreendidas, problematizadas 

e reunidas na sociedade em um processo de integração, excluindo, assim, a possibilidade de se 

ter uma única concepção adotada como verdadeira, como incondicional e irrefutável. Em 

outras palavras, Loureiro (2006b) permite com que pensemos a educação como um processo 

de múltiplas significações, críticas, para que deixemos o senso comum de lado e se adentre á 

reflexão crítica sobre os acontecimentos sociais, deixando o individualismo de lado e 

assumindo o papel do ser humano enquanto um ser coletivo, pertencente e atuante na 

sociedade em que vive. Em suma, Loureiro (2006a) nos mostra que a Educação Ambiental é 

uma linha de concepção que pretende uma práxis constante, onde o sujeito atua na sociedade 

e reflete sobre sua atuação, e assim pode executar uma nova ação que gera uma reflexão 

posterior. Deste modo, é realizado um constante construir e desconstruir da prática 

educacional, que está sempre em movimento, se alterando e aperfeiçoando a partir da práxis. 

Na educação ambiental de acordo com Loureiro (2006a), apresentam-se dois grandes 

blocos filosóficos que, referem-se à compreensão do significado de realidade e até mesmo o 

que é real e como se concebe a realidade. O primeiro diz respeito a uma ―fundamentação 

metafísica que acredita na existência de um mundo das formas puras e na possibilidade da 

construção de um método unificador que possibilita desvelar a essência atemporal da 

natureza‖. O segundo bloco se preocupa com a ―busca da essência no próprio mundo natural, 

no qual a humanidade se insere, e a partir da qual a abordagem transformadora e 

emancipatória da educação ambiental se consolidou‖ (LOUREIRO, 2006a, p. 39). Em 
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concordância com o pensamento apresentado por Loureiro (2006a), esta pesquisa está 

alicerçada sobre a segunda perspectiva, de uma interpelação transformadora e emancipatória. 

Penso acima de tudo, que as relações que se darão neste contexto devem ser pautadas no 

diálogo como ferramenta essencial no exercício da cidadania, visando uma transformação 

social (LOUREIRO, 2006a). 

Desta forma compreendemos que juntamente com Loureiro, um autor que se apresenta 

como fundamental para articular a discussão deste trabalho é Freire, pois este teórico da 

educação nos apresenta questões pertinentes com as quais concordamos. Acreditamos que 

Freire (2011) está de acordo com o que pensamos para esta pesquisa pois ele acredita que para 

uma educação ser libertadora, esta precisa estar pautada na dialogicidade, e uma educação 

dialógica é onde há o encontro dos homens mediatizados pelo mundo, ou seja, na relação 

professor/aluno, é o encontro dos sujeitos, dialogando sobre a realidade, o mundo e a 

sociedade. Freire (2011) nos diz ainda que para os opressores mais vale ter do que ser, e esta 

educação na qual acredito busca a valorização dos sentidos e sentimentos, onde o ser é muito 

mai importante do que o ter. 

Promovendo a percepção da percepção anterior e o conhecimento do 

conhecimento anterior, a descodificação, desta forma, promove o 

surgimento de nova percepção e o desenvolvimento de novo 

conhecimento. (FREIRE, 2011, p. 153) 

 Segundo a citação acima referenciada, podemos compreender que é no exercício da 

reflexão sobre o que ocorrera que se constitui uma nova compreensão. É a práxis em toda sua 

complexidade resumida por Freire em poucas palavras. E esta pesquisa busca proporcionar 

uma reflexão sobre como os acadêmicos do curso de licenciatura, especificamente nesta 

pesquisa em Pedagogia concebem a educação e as práticas educativas antes da atividade com 

o teatro, e como vão passar a conceber após esta prática, reflexionando. 

Para dialogar com esta compreensão de educação ambiental, pensamos ser de extrema 

importância apresentar a educação estético-ambiental que compõem a fundamentação da 

pesquisa e que está cada vez mais ganhando espaço no campo da Educação Ambiental, 

compreendemos a importância da educação estética para o desenvolvimento da compreensão 

sensorial dos sujeitos, como nos diz Dolci sobre a importância da experiência estética na 

educação ambiental dizendo que:  
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―Em contato com a experiência estética, o sujeito desvela-se para 

aquilo que ele ainda não é. Assim, a Estética Fenomenológica 

possibilita o desenvolvimento da percepção sensível, experimentado 

pela sensibilidade, propiciando o contato com o diferente, com o novo 

e instigando o sujeito a uma nova capacidade de percepção da 

realidade, da vida cotidiana: uma percepção sensível e criativa.‖ 

(DOLCI, 2014, p.35) 

Uma pesquisa realizada neste sentido também proporciona o pensar sobre ser 

professor, uma práxis utilizada no intuito de aprimorar o ser professor, transformando assim a 

formação de professores, pois como nos elucida Boal (1996, p.27) ―o teatro nasce quando o 

ser humano descobre que pode observar a si mesmo: ver-se em ação. Descobre que pode ver-

se no ato de ver – ver-se em situação‖.  

Neste sentido o educador em processo de formação passa pela experiência de testar-se 

no âmbito sensorial, percebendo-se, sentindo-se, podendo então perceber o que é o que não é, 

e ainda reflete sobre o que pode vir a ser. Tudo isto nada mais é que a práxis política e 

educacional, pois um educador que busque seguir sua práxis na linha da Educação Ambiental 

deve compreender primeiramente que o ato educacional é político (LOUREIRO, 2006), e 

após construir efetivamente esta concepção este necessita se orientar enquanto eixo guia de 

sua práxis, sempre realizando o exercício de exercer sua prática aliada com a reflexão sobre, 

deste modo este educador estará sempre transformando sua prática em busca de um fazer 

educacional libertador e transformador da realidade, um fazer educacional acima de tudo 

crítico e que viabilize aos envolvidos no processo que estes venham a ser mais a partir da 

organização dos conhecimentos e de colocá-los em prática, deste modo, agir de acordo com o 

que este compreende do mundo, e suas ambições no âmbito da sociedade que almeja (DOLCI, 

2014).   

Desse modo, o sujeito se estabelece enquanto aos fatores externos, e se reconhece 

enquanto autor e ator das suas experiências, se situando assim em relação a si mesmo e ao 

próximo, no contexto coletivo e com o ambiente em que está inserido. Descobre por meio de 

sua reflexão onde não está e imagina onde pode ir com a sua aprendizagem e construção do 

conhecimento, de acordo com o que deseja para si, por meio das experiências e sensações. E 

pensando desta maneira compreendo que: ―A relação estética do homem com a realidade, 

enquanto relação social, não cria apenas o objeto, mas também o sujeito. O objeto estético só 
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existe em sua essência humana, estética, para o homem social.‖ (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 

1968, p.96). 

 

METODOLOGIA  

 

Para a realização da pesquisa que está em andamento estamos realizando práticas 

teatrais com os/as acadêmicos/as do curso de Pedagogia licenciatura, do terceiro ano, com 

intuito de verificar que sentidos e experiências serão articulados nesta vivencia possibilitada 

pelo teatro. Desta forma pautamos as práticas pedagógicas estético-ambientais no 

desenvolvimento de um teatro, compreendido como uma linguagem educacional para a 

Educação Ambiental. O objetivo desta pesquisa é identificar como o teatro pode se configurar 

enquanto prática pedagógica na formação inicial de professores e no desenvolvimento de um 

olhar ecológico e de ações em Educação Estético-Ambiental. 

A metodologia que pretendemos empregar nesta pesquisa é fundamentada em uma 

perspectiva sócio-histórica, que compreende e descreve os aspectos investigados procurando 

as suas relações, integrando o individual com o social (FREITAS, 2002). Ainda de acordo 

com a concepção de Freitas (2002, p. 21), a pesquisa qualitativa baseada na perspectiva sócio-

histórica, destaca a compreensão dos ―fenômenos a partir de seu acontecer histórico no qual o 

particular é considerado uma instância da totalidade social. A pesquisa é vista como uma 

relação entre sujeitos, portanto dialógica, na qual o pesquisador é uma parte integrante do 

processo investigativo‖. 

Para Vygotsky (2000, p 82), é necessário que os fenômenos humanos sejam estudados 

em seu processo de transformação e de mudança.  Assim, nesta proposta priorizamos a 

importância de analisar os processos e não os objetos, pois os processos são dinâmicos e 

sofrem mudanças, percorrendo variados estágios de desenvolvimento cognitivo. Por este 

motivo acreditamos que os processos envolvidos nesta pesquisa de prática com o teatro 

podem permitir uma reflexão sobre a prática que se tem e a que se deseja, sendo possível 

assim, uma retomada de consciência no exercício da práxis educacional. 

Neste momento gostaríamos de mencionar o porque e de que maneira foi escolhida a 

turma de Pedagogia do 3º ano, do turno da manhã como público alvo da pesquisa. Os (as) 
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participantes foram escolhidos por conta da nossa proximidade com a turma em si, pois está 

sendo realizando o estágio docência do curso de mestrado nesta turma, contudo acreditamos 

que o trabalho com o teatro seja importante a todos os cursos de licenciatura, por ser uma 

temática que possibilita uma prática docente pautada no campo da educação Estético-

Ambiental, como um assunto necessário a todos os níveis e assuntos que envolvem a 

educação, uma vez que o tempo da pesquisa é curto e também por facilidade de acesso á 

turma decidimos restringir a pesquisa a esse público. 

Estamos desde abril em contato direto com a turma, realizando práticas teatrais 

fundamentadas no livro ―Jogos para atores e não atores‖ de Auguto Boal (2012). Boal (2012) 

nos diz que o objetivo do teatro o qual ele acredita é: ―desenvolver em todos a capacidade de 

se expressar através do teatro‖ (p.10,), e é neste viés que estaremos direcionando as práticas 

pretendidas, para que mais importante do que qualquer pesquisa, é a experienciação a qual é 

possibilitada pelo teatro, a emancipação dos envolvidos e a expressão dos sentimentos. 

Após alguns exercícios realizados com os/as acadêmicos/as, se deu início a prática 

teatral, onde os grupos formados por afinidade devem criar, apresentar uma esquete para os 

colegas e fazer registros reflexivos ao longo da realização da atividade.  

A produção de dados desta pesquisa foi pensada em três etapas distintas que 

culminarão em uma investigação do processo como um todo. Antes de iniciar todo o trabalho 

com o teatro, a primeira etapa consiste em realizar, com os (as) educandos (as) que se 

voluntariarem, entrevistas semi-estruturadas que pretendem investigar os conhecimentos 

prévios dos sujeitos da pesquisa sobre os temas que estão enfocados no trabalho. 

O segundo momento de coleta de dados ocorrerá durante a aplicação das práticas 

teatrais, realizaremos observações durante as práticas com o teatro que serão registradas em 

um diário de campo e posteriormente as informações contidas no diário comporão o capítulo 

de análise de dados desta pesquisa. A partir destas anotações refletiremos sobre os processos 

de Educação Ambiental que estarão envolvidos na atividade, se estes estão sendo atendidos 

ou não. 

Neste viés, o terceiro momento de produção de dados consistirá em uma outra 

entrevista semi estruturada que buscará indagar sobre as percepções e sentimentos dos (as) 

pedagogos (as) em formação que estiverem dispostos a participar deste momento. Esta 
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segunda entrevista será analisada em comparação á questões presentes na primeira para 

determinar as mudanças, se houverem, nas percepções dos (as) acadêmicos (as) sobre esta 

prática pedagógica.  

Estaremos apoiando-nos para a realização da análise e interpretação dos dados a serem 

problematizados nesta pesquisa, na metodologia de análise de dados denominada análise de 

conteúdo (BARDIN, 2000; FRANCO, 2007). Resolvemos por esta escolha a metodologia ser: 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permeiem a 

inferência de conhecimentos relativos ás condições de 

produção/recepção (variáveis indefinidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2000, p.42) 

 Esta analise será realizadas em três etapas, como nos elucida Bardin (2000) como 

sendo a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A pré-análise 

consiste em uma ―leitura flutuante‖, ou seja, será realizada uma leitura minuciosa aos 

materiais produzidos na coleta de dados, as entrevistas transcritas, o meu diário de campo 

escrito durante os encontros com os sujeitos desta pesquisa, e o diário de bordo produzido 

pelos grupos do teatro. Salientamos que a lente que utilizaremos para realizar esta primeira 

leitura estarão buscando compreender principalmente os objetivos traçados por esta pesquisa, 

mas também estaremos em busca de informações que possam aparecer que não estavam 

pensadas  como possibilidades. 

Depois deste momento seguiremos para a exploração propriamente dita do material, 

considerando ―as regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência‖ 

(DOLCI, 2014, p. 61). Esta fase é composta por leituras e releituras dos materiais com o 

intuito de dividi-los em categorias, e ressignificá-las de acordo com os eixos temáticos que 

vierem a surgir, agrupando falas de diferentes entrevistados se estas partilharem de 

significados, e assim realizando um exercício de organização dos dados. 

 E no terceiro momento será a organização do corpus desta dissertação, é a fase de 

tratamento de dados em si, onde realizaremos uma análise comparativa, fazendo ligações 

entre os diferentes dados que relacionam-se. Após realizar estes links estaremos compondo a 

escrita do corpus, explicando e tecendo as categorias e unidades de significados.  
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Este processo será realizado a partir das leituras e fragmentações dos textos 

produzidos, logo em seguida serão divididos por significados interpretados á partir do que for 

dito/escrito. Após realizar esta divisão, irei separar esses significados categorizando-os de 

acordo com os sentidos produzidos, e após irei transformar as informações dos significados 

em tópicos orientadores, ou seja, iremos intitular cada significado de acordo com seu 

conteúdo e por fim redigir a minha análise contextualizando cada um dos significados obtidos 

a partir da análise. 

Neste momento estamos vivenciando a organização dos grupos de trabalho, a turma 

esta composta por trinta e dois, que se dividiram por afinidade, com a possibilidade de grupos 

de no mínimo três e no máximo oito componentes. Foram organizados seis grupos de 

trabalho. Contudo acreditamos ser importante salientar que nem todos os acadêmicos estão 

participando do momento das entrevistas, apenas aqueles que responderam ao convite, e estes 

no presente momento são doze sujeitos.  

Para a realização da pesquisa estamos organizando três momentos, um primeiro 

momento já realizado foi a realização das oficinas teatrais, em um segundo momento que está 

em andamento é a construção e produção do teatro, e o terceiro será a apresentação das 

esquetes, concomitantemente com a entrega dos diários de bordo construídos pelos 

acadêmicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste sentido compreendemos que este trabalho se faz importante para o campo da 

Educação Ambiental, pois pretende observar se realmente a linguagem do teatro é um 

potencializador para a efetivação da Educação Estético-Ambiental na formação de 

educadores, e neste sentido se estas questões passam a ser percebidas pelos educadores em 

formação a partir dessa vivência. 

 O trabalho encontra-se em fase de produção de dados, e já foram realizadas oficinas 

teatrais que introduzem aos sujeitos da pesquisa o contato com a atividade estética do teatro. 

O trabalho está sendo encaminhado para a execução da criação das esquetes, e posteriormente 

a apresentação das mesmas. 

 Desta forma acreditamos que este trabalho venha a ser um registro de investigação 
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pertinente para quem busca um meio de efetivar o trabalho com a educação estético-ambiental 

e que pretende a emancipação dos sujeitos, e assim adotar uma práxis transformadora em sua 

prática educacional. 
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A MICROINTERVENÇÃO ECOSÓFICA E O 

DISPOSITIVO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO-AMBIENTAL DO 

CLOWN NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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RESUMO: Apresentamos aqui os resultados parciais de uma pesquisa em andamento do 

Grupo de Pesquisa (CNPq) As Três Ecologias de Félix Guattari, tendo como campo empírico 

o Projeto de Extensão Grupo de Teatro Interativo: pesquisa e intervenção socioambiental. 

Trata-se de uma investigação no campo epistemológico da Análise Institucional, mais 

especificamente no Método Cartográfico e nos estudos sobre a Ecosofia e As Três Ecologias 

de Félix Guattari, que fornecem os aportes teóricos necessários para analisarmos a capacidade 

de reinvenção de si mesmo e do ambiente, na perspectiva do processo de formação em 

Educação Ambiental. A análise desdobra-se a partir das reflexões sobre o dispositivo artístico-

pedagógico-ambiental do clown, força motriz das microintervenções ecosóficas realizadas no 

CAIC/FURG, através do qual é desenvolvida uma prática de cuidado com o meio ambiente 

(ecologia ambiental), consigo (ecologia mental) e com o outro (ecologia social). 

Desenvolvendo-se uma percepção mais aprofundada das potencialidades do corpo e sua 

relação com o ambiente, na medida em que são intensificadas as capacidades emocionais, 

inventivas, afetivas, imaginativas e intuitivas, privilegiando o aprendizado coletivo, a 

autonomia, a solidariedade e a autoanálise pessoal e grupal. 

PALAVRAS-CHAVE: Microintervenção ecosófica. Educação Ambiental. Teatralidade 

Humana. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo, apresentamos a pesquisa desenvolvida no Grupo de Pesquisa (CNPq) As Três 

Ecologias de Félix Guattari e no Projeto de Extensão Grupo de Teatro Interativo: pesquisa e 
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intervenção socioambiental
224

, ambos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental da FURG. A formação em Educação Ambiental se dá através da microintervenção 

ecosófica, que é um tipo de pesquisa-intervenção fundamentada no campo epistemológico da Análise 

Institucional, mais especificamente no Método Cartográfico e nos estudos sobre As Três Ecologias de 

Félix Guattari. Esta concepção de Educação Ambiental destaca a relevância dos três registros ético-

estéticos – as ecologias ambiental, mental e social, e fornece os aportes teóricos necessários para 

analisarmos a capacidade de reinvenção e cuidado de si e do ambiente na perspectiva do processo de 

formação em Educação Ambiental. 

O Grupo de Teatro Interativo iniciou suas atividades em 2015 no curso de Psicologia e, em 

2016, começou a trabalhar mais enfaticamente no dispositivo artístico-pedagógico-ambiental do clown 

para realizar as microintervenções ecosóficas. Atualmente, estamos no Centro de Atenção Integral à 

Criança e ao Adolescente
225

 – CAIC/FURG, onde desenvolvemos nossas atividades com a 

participação de estudantes de bairros do entorno da FURG, que são mais vulneráveis socialmente. 

O Grupo é interativo no sentido de democratizar os meios de produção teatral e transformar a 

realidade vivida através da encenação e do diálogo com o público, de criar laços mais fortes entre os 

estudantes com a comunidade, ampliando o questionamento em torno do modos operandi social em 

suas múltiplas dimensões cotidianas. As oficinas acontecem semanalmente com foco no processo de 

iniciação do clown, participando de suas atividades estudantes e professores da FURG, com o apoio do 

Laboratório Audiovisual de Pesquisa em Educação Ambiental
226

 – LAPEA/FURG. 

Interessa-nos analisar as potencialidades do dispositivo artístico-pedagógico-ambiental do 

clown no Grupo de Teatro Interativo e, para isso, promovemos oficinas e microintervenções 

socioambientais para desenvolver a inventividade humana que está ofuscada numa sociedade que zela 

pela repetição de padrões preestabelecidos, normalmente apropriados para justificar os mais variados 

regimes opressores e reprodutores dos valores e do modo de existência hegemônico, que estão 

relacionados com os graves problemas socioambientais da contemporaneidade. Trata-se de uma forma 

de produzir conhecimento através da ação e da reflexão crítica, da autoanálise pessoal e grupal, da 

inventividade, do cuidado com o outro e o meio ambiente, do aprimoramento estético, do 
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comprometimento social e da atuação política, do desenvolvimento da imaginação e do improviso, da 

integração dos espaços, enquanto o humano procura perceber o que está além das formas instituídas. 

O objetivo do Grupo Teatro Interativo é contribuir com a formação humana, especialmente 

no campo da Educação Ambiental e desenvolver uma forma de atuação cênica que desperte a 

sensibilidade e o cuidado com o meio ambiente. Promovendo, através das microintervenções 

ecosóficas, a sensibilização e o pensamento crítico para gerar transformações no nível das relações 

consigo mesmo (ecologia mental), com o outro (ecologia social) e com o meio ambiente (ecologia 

ambiental). Para isso, são realizados seminários de pesquisa, oficinas de experimentação cênica, 

microintervenções socioambientais na comunidade, escrita de artigos, divulgação das atividades em 

um grupo fechado no Facebook, entre outras atividades. O Grupo assume-se como interativo no 

sentido de produzir outros modos de viver e se relacionar, solidarizando-se enquanto as 

experimentações cênicas são realizadas e as cenas criadas e recriadas nos diversos espaços onde o 

Grupo atua, agenciando a participação ativa dos membros, assumindo uma posição política enquanto 

coletividade, articulando-se em redes e associações, intervindo sobre as questões socioambientais, 

problematizando-as e criando soluções coletivas. 

 

MAS AFINAL, O QUE É O CLOWN? 

O clown é um tipo de palhaço improvisador, desajeitado, imprudente, animado pela interação 

com o mundo e os outros, que ao expor seu próprio ridículo e eventuais fracassos transforma-os em 

material cômico colocando em evidência aspectos do humano, via de regra, negados socialmente. 

Caracteriza-se por transgredir as regras, subverter máscaras e papéis sociais, desafiando a ordem 

vigente e perturbando representações socais. Atua nas ruas, escolas, praças, locais de conflitos 

socioambientais, hospitais, locais de trabalho, sindicatos, enfim, em espaços públicos e privados. Um 

grupo de clowns bem conhecidos aqui no Brasil são os Doutores da Alegria
227

 e na França é o 

Caravane Théâtre
228

 que trabalha com o clowning, misturando o clown com o Teatro do Oprimido de 

Augusto Boal. O clown utiliza a menor máscara do mundo: o nariz vermelho. 

O processo de desenvolvimento do clown diz respeito a sua forma de atuação. Ensaiar, 

no teatro tradicional, implica interpretar um texto escrito. A arte da representação pressupõe 

fidelidade à forma escrita, embora a habilidade simultânea de fazer composições inusitadas e 

interpretar seja um dos elementos da construção cênica. Entretanto, no caso do clown, o eixo 
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central da atuação é o improviso, ele não representa, mas se apresenta, gerando 

possibilidades autônomas, mostrando-se em sua condição presente com tudo o que é (devém), 

sente, pensa, percebe, intui, afetando e deixando-se afetar, em contato direto com os outros e 

o mundo, na capacidade refinada de vibrar na frequência do ambiente em que está atuando, na 

confiança em seu vocabulário pessoal e em sua história de vida, e não em um texto escrito por 

outrem.  

O clown produz seu próprio texto, reinventa-o, dialogando e interagindo 

permanentemente com os ambientes onde se apresenta. Clown é corpo que se trama com 

outros corpos, ocupa espaços, reinventa suas próprias invenções, quando falamos em atuação 

do clown, não se trata de perseguir qualquer tipo de ideal, mas de promover processos de 

busca permanente e experimentações ético-estéticas em que o humano assuma de antemão a 

própria incompletude. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 No desenvolvimento das microintervenções ecosóficas no Projeto de Extensão, percebemos 

a estreita relação entre ensino, pesquisa e extensão, já que além dos estudantes do CAIC/FURG, 

integra acadêmicos com pessoas pertencentes a outros espaços sociais, estendendo à comunidade a 

discussão sobre o modo de produção atual, um modelo econômico intrinsecamente associado às 

desigualdades sociais, aos desequilíbrios ecológicos, à injustiça social, à degradação do planeta, aos 

problemas mentais, de relações humanas, etc. Com base nas técnicas de iniciação do clown, os 

membros do Grupo criam cenicamente outros mundos possíveis, que lhes dão força imaginativa para 

criar no dia a dia outros modos de coexistência. 

O Grupo concretiza uma ideia inovadora e necessária na área da Educação Ambiental, ou 

seja, que a ação humana pode ser realizada de outro modo, de acordo com outro tipo de sensibilidade e 

novas formas de interação. A atividade humana pode ser feita com mais cuidado do ponto de vista da 

relação com a natureza, em consonância com saberes populares e conhecimentos técnico-científicos. 

Ou seja, uma possibilidade de relação entre corpo e meio ambiente mediada pela sensibilidade e pelo 

cuidado, uma forma de aprendizado que se desdobra na transformação de si e do mundo. 

Prática e teoria articulam-se a partir de um conjunto de forças que emanam dos lugares onde 

o Grupo atua, tendo em vista a abertura dos pesquisadores às interferências e sucessivas 

recomposições suscitadas pelo meio ambiente: 
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um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relação dinâmica e em 

constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 

transformações da natureza e da sociedade. Podemos comparar essa definição de 

meio ambiente com as anteriores e observar que na minha definição meio ambiente 

não é visto apenas como sinônimo de meio natural. Razão pela qual parto do 

princípio de que educação ambiental não é sinônimo de ensino de ecologia, biologia 

ou de geografia, embora não prescinda deles nem da história, da literatura, da 

matemática, da física, da química etc. O processo pedagógico da educação ambiental 

como educação política enfatiza a necessidade de se dialogar sobre e com as mais 

diversas definições existentes, para que o próprio grupo (alunos e alunas e 

professores e professoras) possam construir juntos uma definição que seja a mais 

adequada para se abordar a problemática que se quer conhecer e, se possível, 

resolver. (...) Numa breve explicação podemos dizer que uma prática pedagógica 

interdisciplinar trabalha com o diálogo de conhecimentos disciplinares e que a 

transversalidade pelos menos como foi definida pelos precursores, entre eles Félix 

Guattari, não desconsidera a importância de nenhum conhecimento, mas rompe com 

a ideia de que os conhecimentos sejam disciplinares e que são válidos apenas os 

conhecimentos científicos (REIGOTA, 2009, p. 36, 37 e 42). 

Trata-se de um tipo de pesquisa constituída por uma coletividade que vem se associando para 

realizar tarefas específicas, com propósitos claramente definidos, em lugares consensualmente 

determinados. O Grupo Teatro Interativo está em busca de sua própria definição de meio ambiente 

que, nessa etapa do processo, significa lugar de intercâmbio entre matéria e energia, entre o atual e o 

virtual, razão e intuição, instituído e instituinte, entre saberes populares e conhecimento científico, 

onde o humano interage com o não humano em múltiplos níveis e de diversas formas, recompondo 

assim sua própria subjetividade. 

Apostamos que, ao analisarmos os acontecimentos de uma pesquisa em grupo, focada no 

processo de iniciação do clown, produziremos conhecimentos sobre determinadas manifestações do 

humano que podem contribuir com um novo campo de problematização para a formação humana e 

produção de conhecimento na área da Educação Ambiental. Entendemos que, a partir da emergência 

de outras epistemologias e dispositivos metodológicos, é possível avançar um pouco mais, colocando 

em questão as definições que não abrem espaço para a inventividade, a espontaneidade, o improviso e 

a mudança, principais aspectos da atuação do clown e relevantes para o campo da educação. É 

importante colocar em dúvida pensamentos hegemônicos que, implícita ou explicitamente, defendam a 

manutenção do status quo e a perpetuação de uma tradição cristalizada que aprisiona grupos e pessoas 

– como obstáculo à transformação das relações sociais, dos problemas ambientais e das desigualdades 

sociais. Enquanto passamos pelo processo da desconstrução e reconstrução coletiva de máscaras e 

papéis sociais, alternando nossas posições como sujeitos e objetos da própria pesquisa e colocando o 

dualismo em questão. 
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Estamos no aqui e agora voltados para fluxos e intercâmbios, abertos à vida e ao novo. É 

bom que nossos rituais sigam a mesma lógica. Basta acreditar no momento presente, afirmando a vida 

e estabelecendo relações de mútua correspondência consigo, com os outros e o cosmo, ritualizando os 

pequenos gestos do cotidiano de maneira sempre inventiva e de cuidado consigo, com o outro e com o 

meio ambiente. Isso é uma maneira de resistir ao capitalismo globalizado e às suas formas doentes de 

(re) produzir corpos. 

CAMPO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Trata-se de uma pesquisa-intervenção inspirada na Análise Institucional, em especial nos 

estudos sobre a Teatralidade Humana (AMARAL, 2009 e 2013), a Ecosofia e as Três Ecologias de 

Félix Guattari (1990 e 2015) e no Método Cartográfico proposto por Deleuze e Guattari (1995), aqui 

pensando e colocado em prática através do dispositivo artístico-pedagógico-ambiental do clown – 

força motriz das microintervenções ecosóficas. 

A concepção de intervenção aqui desenvolvida encontra seus parâmetros epistemológicos no 

campo da Análise Institucional
229

 desenvolvida na França a partir dos anos 60, uma concepção 

microssociológica (sociologia dos processos grupais) que busca compreender criticamente e 

transformar na medida do possível os diversos sentidos cristalizados nas instituições, objetivando 

interrogá-los a partir de um entendimento sociopolítico dos processos de ensino-aprendizagem, por 

meio de um conhecimento imbricado com a ação implicada do pesquisador, em que somos sujeitos e 

objetos da pesquisa. 

A pesquisa-intervenção, de certa forma, provoca rupturas nas perspectivas colocadas pelo 

movimento da Pesquisa-Ação
230

 (THIOLLENT, 2005), principalmente naquelas referentes às relações 

entre teoria e prática, entre sujeito e objeto. No trabalho de campo proposto, a relação sujeito-objeto é 

sempre uma relação implicada e as teorias e conceitos dialogam permanentemente com a prática 

através de microintervenções ecosóficas, que requer a análise da implicação do pesquisador com o 

processo de pesquisa, inspirada da Ecosofia. 
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Assim, o principal foco da pesquisa está nos processos de experimentação de novas maneiras 

de viver e se relacionar através do dispositivo artístico-pedagógico-ambiental do clown, sem impor 

uma nova categorização de universais, mas articulando certas dimensões singulares do real a fim de 

recompor os territórios existenciais conhecidos, abrindo linhas de potencialidade que permitam ao 

humano reinventar-se a si mesmo e ao mundo em que vive. Nessa perspectiva, são desenvolvidas não 

somente a cognição, mas também as capacidades afetivas, emocionais, inventivas, intuitivas e 

motrizes, contemplando a iniciativa, a cooperação, a autogestão grupal, autonomia e a análise dos 

processos grupais vivenciados. 

O dispositivo artístico-pedagógico-ambiental do clown é utilizado nas microintervenções 

ecosóficas do grupo, ou seja, faz sentir/refletir/transformar a relação conosco mesmo (ecologia 

mental), com o outro (ecologia social) e com o ambiente (ecologia ambiental). As microintervenções 

ecosóficas acionam transformações à nível microssocial (GUATTARI, 1981), perturbando o que há de 

estático e imutável na dimensão instituída da realidade (AMARAL, 2013) e colocando em questão o 

que as instituições sociais determinam como sendo proibido, permitido ou indiferente 

(BAREMBLITT, 2012).  

Os problemas socioambientais detectados nos diversos contextos em que os estudantes estão 

inseridos, ao serem transpostos para o tempo-lugar das oficinas, são reelaborados em forma de 

dramatização orientada, fazendo emergir alternativas que talvez ainda não tivessem sido levadas em 

consideração por eles – outras perspectivas, outros modos de perceber e de lidar com os mesmos 

problemas.  

A manifestação clownesca é força ativa do espírito e se expressa toda vez que o humano cuida 

de si, dos outros e do mundo através da espontaneidade e da atitude comprometida: mostrando-se 

como se vê, expressando-se tal como se sente, ampliando o conhecimento de si, recriando máscaras e 

papéis sociais, agindo e pensando com o corpo inteiro em movimento, colocando-se em situações não 

normais, vivendo estados distantes do equilíbrio, lidando com acontecimentos inesperados, arriscando-

se para além dos lugares seguros. No desenvolvimento do clown, cada participante do Grupo de Teatro 

Interativo percebe o desabrochar da singularidade e da expressão espontânea e criativa, revelando 

aspectos do humano até então desconhecidos.  

Na produção dos dados da pesquisa, as atividades são registradas em um diário de campo 

coletivo (Grupo fechado no Facebook), onde são postados os artigos publicados em eventos e 

periódicos científicos, o detalhamento técnico das oficinas e microintervenções, tópicos dos 

seminários de pesquisa desenvolvidos, informações e avisos, discussões entre os participantes, sites e 

blogs sobre os assuntos que estão sendo problematizados além de textos e livros em pdf, fotos e 
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filmagens das atividades realizadas pelo Grupo, informações e notícias sobre a rede de parceiros, bem 

como os audiovisuais das microintervenções socioambientais. Também fazem parte do diário de 

campo as mensagens privadas (inbox) trocadas entre os pesquisadores e outros registros feitos durante 

o processo. 

 

APRENDIZADOS E ANÁLISES CLOWNESCAS 

Que desafio para nós redigir um texto que expresse nossa experiência no Grupo de Teatro 

Interativo, especialmente o desabrochar de nosso clown, que simboliza a espontaneidade da criança. A 

espontaneidade não combina com normas para cumprir, regras e mais regras para obedecer… enfim, 

nossa tentativa é ser o mais autêntico possível na redação desse relato da nossa experiência, e ―o mais 

autêntico possível‖ requer subverter o nosso condicionamento como estudantes pesquisadores de uma 

universidade, em que na maioria das vezes precisamos estar atrelados a reproduzir regras e padrões 

preestabelecidos que limitam a inventividade e o desabrochar do novo em nossas mentes e corações. A 

nossa principal inspiração são as crianças, as crianças são as mais capacitadas a ensinar-nos sobre o 

clown, ensinar a espontaneidade, a sensibilidade, a capacidade de improviso, a ingenuidade, a 

sinceridade, a imaginação, a invenção de outros mundos e modos de coexistência. 

Faz parte do processo ―batizarmos‖ o nosso clown. Todos os adultos do grupo 

demoraram algum tempo, ou meses para refletir qual seria o seu nome, no caso da criança do 

grupo, não demorou nem um minuto e já ―batizou‖ o seu clown: Popoca! A trupe é formada 

por: Popoca, Catapluft, Linguinha, Guzito, Raio de Sol e Grazimzum (está em processo de 

escolha do nome). Nosso nome clown revela-nos, mostra-nos aspectos do nosso inconsciente 

que desconhecemos e, assim, vamos tendo consciência de nossos comportamentos e 

condicionamentos, o que incita-nos a uma reflexão sobre nós mesmos, um autoconhecimento 

que faz com que reflitamos e repensemos nos nossos condicionamentos para mudar nossa 

forma de pensar e atuar. A mudança individual (ecologia mental) tem consequências em uma 

mudança nas relações com o outro (ecologia social) e na relação com o meio ambiente 

(ecologia Ambiental). 

Realizamos uma microintervenção ecosófica que muito nos emocionou e ensinou, 

intitulada ―Dois clowns e uma mala‖, onde fizemos uma apresentação/improviso clownesco, e 

brincamos com as crianças do maternal. As crianças sentiram-se muito à vontade e brincaram 

muito com os clowns, a espontaneidade para inventar brincadeiras e o improviso foi a tônica 
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do processo, já que é uma característica natural das crianças. Os padrões sociais e as normas 

das instituições vão tolhendo essas potencialidades gerando adultos reprodutores dos padrões 

sociais, com comportamentos condicionados e repetitivos, com medo do novo, medo de 

arriscar-se, medo de causar fissuras nesse modelo social instituído que impõe como se deve 

viver em sociedade. Isso é um obstáculo para os processos educativos na área da Educação 

Ambiental, onde a conscientização e ação de práticas de cuidado com o ambiente requerem 

transformações radicais nos padrões sociais de consumismo, individualismo, hábitos e 

costumes introjetados na consciência humana, pela cultura de uma sociedade capitalista.  

Após, realizamos brincadeiras e coleta de lixo no pátio e, ao final, dialogamos com as 

crianças sobre a poluição e o lixo. Quando finalizou o esquete dos clowns e iniciamos a 

brincadeira com as crianças (brinquedos levados na mala do clown feitos com materiais 

recicláveis), num primeiro momento, vimos às professoras com um aspecto de preocupação, 

porque as crianças começaram a correr e brincar sem organização e de forma muito livre, mas 

aos poucos vimos que as professoras ficaram mais tranquilas porque não houve nenhum 

problema ou briga entre as crianças. Entramos num fluxo da energia clownesca.  

Um fato interessante na coleta do lixo foi as meninas protegendo o Guzito (um dos 

clowns) dos meninos que pegaram uma grama seca e disseram que era uma cobra. 

Interessante que as crianças perceberam no Guzito uma criança inocente e ingênua e 

acreditaram que ele estava com medo de uma cobra que não existia, ou seja, nesse caso, 

aprendemos que um adulto quando está no papel de clown pode parecer uma criança inocente 

para elas, e elas tiveram um comportamento de cuidado para com a inocência do Guzito. 

A linguagem acadêmica e formal dificulta a expressão do clown, por isso, estamos 

num processo de criar a nossa própria comunicação por meio dos nossos clowns. Em nossas 

experimentações cênicas, criam-se possibilidades para o desabrochar de nossos clowns e, a 

partir disso, conhecemos uma nova linguagem, uma nova lógica, uma maneira para acessar a 

lógica das multiplicidades, da complexidade. 

A seguir, apresentamos fragmentos das reflexões de três participantes da trupe, a partir de suas 

sensações ao serem percorridos pela energia do clown. Uma análise a partir da perspectiva da ecologia 

mental. Com a palavra, os clowns: Catapluft, Raio de Sol e Linguinha! 

Catapluft: (…) O que dizer do processo de criação do Clown? Como expressar em meras 

palavras algo que se tem dificuldade em sentir? … Antes das risadas, piruetas e piadas é preciso 
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enfrentar o medo da exposição de si e para si. Processo que pode ser de angústias, lágrimas, negação, 

estranhamento. Olhar-se no espelho clownesco é tarefa árdua. O olhar através de si a fim de entrar em 

contato com a intimidade do outro além de aterrador é surreal para não se dizer bizarro... Através de 

risadas de si mesmo o Clown resgata uma leveza pueril que a vida e tempo tomam para si e nos 

deixam a mercê de um abismo de cobranças absurdas em prol de ideais mais absurdos ainda. Aceitar o 

Clown que se possui é aceitar-se em sua totalidade; seja melancólico ou alegre, decrépito ou 

esfuziante, sensual ou amorfo. Parafraseando Simone de Beauvoir, não se nasce Clown, desabrocha-se 

Clown. 

Raio de Sol: Pois bem, como nasceu Raio de Sol? … Guzito, numa certa vez, perguntou-nos 

qual nosso nome clown, e depois de um tempo, num dia de sol, o sol iluminou minhas travas/trevas 

e...... plimmmm!!! RAIO DE SOL apareceu! … o clown está nos ensinando um autoconhecimento 

desse nosso eu, que não entendemos direito quem é. O legal não é entendER, mas sim, ir 

entendENDO. Não é chegar num ponto final, mas sim, num processo, num caminho… Nessa 

madrugada de reflexões clownescas sobre Raio de Sol, me veio à mente a lembrança da minha 

primeira percepção e sensação de mim como pessoa, de sentir que eu existia e estava viva - vi um raio 

de sol entrando pela janela de vidro da porta da casa onde eu morava… esse sol iluminava todo o 

corredor da casa, e olho para os lados e vejo brinquedos e minha irmã na minha frente. Acho que eu 

tinha uns 3 ou 4 anos e minha irmã 1 ou 2 anos… 

Linguinha: O clown iniciado e o clown leviano: O clown tem a capacidade de escorregar 

entre as engrenagens da máquina, transitar entre os âmbitos mais delicados e nevrálgicos do tecido 

imagético, pode descer ao fosso e se sujar de lama também, por infortúnio, pode lubrificar as 

engrenagens do aparelho engolidor, não por mal em alguns casos, mas por falta de iniciação no que 

tange o exercício das humanidades e na alquimia dos signos. Usar dos aparatos do humor e da tragédia 

requer esta iniciação, para não cair nas banalizações, nas repetições e nas correntes negativas do 

narcisismo patologizado do humano pós-moderno, frívolo, leviano, descompromissado, desiludido e 

em erraticidade promíscua... O clown iniciado é um clown integrado a sua sombra, conhece-a e a usa 

para o bem, pois a parte sombra é indelével devido ao princípio da enantiodromia... 

Essas abstrações/reflexões clownescas nos ensinam a conhecer nossos limites e a 

reconhecer nossas capacidades de superação e reinvenção, possibilitando mudança de atitudes 

em relação aos outros e ao meio ambiente. Mas, para isso, é necessário o autoconhecimento 

de si, conhecer nossas sombras, nossas trevas, que são os comportamentos e mentalidades 

cristalizadas, enraizadas na rotina de uma sociedade que privilegia o lucro, o individualismo, 

a competição, dentre outros aspectos, que obstaculizam a expressão inventiva, a 
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espontaneidade, a solidariedade, enfim, o cuidado consigo mesmo, com o próximo e com o 

meio ambiente. Nosso modelo social privilegia a perpetuação de valores que servem para 

continuar a funcionar um sistema de injustiça social e ambiental, que oprime e destrói a 

natureza para enriquecer uma ínfima parcela da população. 

 O clown mostrou-se na coragem e no improviso dos participantes, no aprendizado 

coletivo junto às crianças, na capacidade de reinventar máscaras e papéis sociais, na forma de 

se relacionar com o meio ambiente, de assumir o seu ridículo e ter consciência que ele é 

matéria fundamental para o seu clown, na experimentação de línguas estranhas e de 

linguagens corporais imanentes, na expressão corporal mais espontânea, no envolvimento, 

motivação e criatividade, na participação crítica, imaginativa, sensível, reflexiva e inventiva 

do Grupo. 

A linguagem poética do clown chama para o lúdico e, ao mesmo tempo, põe em evidência a 

dureza do movimento humano, assim como a fragmentação de pensamentos e a imobilidade de papéis 

sociais. A pesquisa mostra que as microintervenções ecosófucas através do clown, vem sendo capazes 

de produzir espaços de formação que possibilitam a expressão de novas ideias e valores, outros modos 

de coexistência, novos processos de subjetivação que promovam a reinvenção e o cuidado consigo 

mesmo, com o outro e com o meio ambiente. 
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RESUMO: O presente trabalho é fruto de reflexões teóricas sobre Discurso Teatral, tento por 

base o relato da experiência vivida em pesquisa de Pós Graduação Latu Sensu em Educação 

na Universidade Federal de Pelotas, com contribuições de leituras do campo da Educação 

Estético Ambiental. Para buscar entender Discursos Teatrais utilizamos autores como 

Pavis(2007) e Ubersfeld (1996). Para Educação Estético Ambiental pegamos por base as 

pesquisas de Pablo René(2003) e Luciana Dolci (2014). Partimos do pressuposto de que um 

Discurso Teatral é uma “verdade imposta” na recepção de um espetáculo de Teatro, todavia, a 

educação estético ambiental é a relação intrasubjetiva e intersubjetivo do sujeito. Mas que 

sujeitos são esses? Que relações de poder estão presentes entre os sujeitos, o meio e a 

estética? O artigo de pesquisa bibliográfico busca um diálogo entre esses campos, sem a 

intenção de esgotar o assunto mas de servir de subsidio para pesquisas futuras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO.DISCURSO TEATRAL. EDUCAÇÃO ESTÉTICO 

AMBIENTAL 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A noção de discurso teatral é um conceito complexo e polêmico no campo do Teatro e 

no das Ciências do Espetáculo. No dicionário de Teatro de Patrice Pavis (2007), a noção de 

discurso teatral centra-se em torno das relações entre enunciado/enunciação produzido pela 

encenação. Em Ubersfeld (1996), encontra-se aprofundamentos e teorização pertinente para o 

entendimento da noção de discurso teatral, suas diferenciações  e especificidades como 

fenômeno de comunicação e prática social concreta. 

Podemos perceber que existe uma relação firmada e produtiva (que produz algo) entre 

teatro, discurso e educação. Essas relações são possíveis de se perceber mais claramente, 

quando vamos ao teatro e atentamos aos discursos teatrais e aos saberes que afirmam 

determinadas práticas da vida cotidiana moderna, atrelando-as as estatutos de verdades 

estabelecidas, de maneira a operar diretamente na dimensão da ilusão e do espetacular. 

Todavia, pra adentrar nessas relações, faz-se necessário estudos e pesquisas sobre as 
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contribuições de diferentes campos do saber. 

Sendo assim, buscamos estudar o que seria uma educação estético e uma Educação 

Estético Ambiental. A definição conceitual para a expressão Educação Estético foi encontrada 

em Pablo René e a educação Estético Ambiental foi encontrada na tese de Luciana Dolci. 

Todavia, diversos outros autores trabalham com uma relação complementar entre Educação 

Estética e Educação Ambiental. Entendemos que tais conceitos encontram-se interligados 

para a busca de compreendermos a importância da arte na formação dos sujeitos, e suas 

relações para e com o meio em que vivem, para a formação de cidadãos críticos e conscientes 

de seu papel transformador da e na sociedade. 

1. DO DISCURSO AO DISCURSO TEATRAL 

O referencial teórico selecionado para a análise centra-se no campo da análise do 

discurso, voltando-se para a especificidade do campo da análise do discurso teatral e da 

análise dos espetáculos. 

1.1 O CONCEITO DE DISCURSO 

Em um texto esclarecedor sobre a temática e discussões em torno de definições dos 

principais conceitos do campo da análise do discurso, Brandão (2006) lança algumas 

perguntas iniciais que auxiliam em um melhor entendimento sobre as questões que envolvem 

a definição de uma linguagem comum ao campo. A autora questiona se discurso é o mesmo 

que linguagem, indagando o que caracteriza o discurso, e como os grupos sociais interagem e 

produzem discursos. Argumentando que, “no sentido comum, na linguagem cotidiana, 

discurso é simplesmente fala, exposição oral, às vezes tem o sentido pejorativo de fala vazia, 

ou cheia de palavreado ostentoso” (BRANDÃO, 2006, p. 1). 

Em âmbito de definição objetiva sobre o conceito de discurso, Brandão (2006) 

escreve: 

Discurso: é toda atividade comunicativa, produtora de sentidos, ou melhor, de efeitos 

de sentidos, entre interlocutores (sujeitos situados social e historicamente). É uma 

atividade de construção de sentidos entre falantes na qual o que se diz significa em 

relação ao que não é dito (implícitos), ao efeito que se pretende atingir; significa em 

relação ao lugar social de onde se diz, a quem se diz; significa em relação a outros 

discursos que circulam (ou circularam) na sociedade.  discurso se manifesta por meio 

de textos orais ou escritos (BRANDÂO, 2006 p.24) 

A definição coesa de um conceito de discurso gera polêmicas. Nesse sentido, Orlandi 

(1999, 2003) coloca que deveríamos primeiramente levar em consideração que há relações de 

força e de poder que atravessam todas as classificações em torno da análise do discurso. Logo, 
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a fim de não “parecer ingênuo”, Orlandi (2003) adverte que, ao se falar em análise do 

discurso, não poderíamos deixar de considerar as “Escolas” de análise de discurso francesa, 

americana, brasileira etc., pois cada “Escola” atribui poder de palavra e de saber 

desigualmente distribuídos em suas formulações mediante interesses, metas e objetivos dos 

pesquisadores e grupos de cada perspectiva. 

Com isso, reconhece-se nos estudos e pesquisas sobre o discurso uma filiação 

específica, que teve como um de seus fundadores Michel Pêcheux. Como também, 

fundamentos em princípios sobre a relação língua/sujeito/história ou, mais propriamente, 

sobre a relação língua/ideologia, a qual gerou um contexto em que o discurso foi tomado 

como lugar de observação dessa relação (ORLANDI, 2003, p.2). As discussões entre essas 

perspectivas, se tornam um marco para as desavenças e para as sequelas pós-estruturalistas 

que adentraram no século XXI. 

Contudo, nesta breve revisão da teoria do discurso, ainda destaca-se a ideia de 

discurso como “o lugar onde se travam conflitos” (BRANDÃO, 2006). Para a autora, o 

discurso é como um jogo estratégico que provoca ação e reação, um jogo de dominação e/ou 

aliança, de submissão e/ou resistência. 

Atualmente os estudos do discurso estão difundidos no mundo todo, havendo várias 

correntes teóricas e inúmeras metodologias e métodos analíticos, sendo utilizado e 

experimentado em suas possibilidades científicas. A seguir, tenta-se uma breve revisão teórica 

numa caminhada de busca de uma compreensão do fenômeno teatral, como uma abordagem 

do conceito de discurso teatral. 

1.2 O CONCEITO DE DISCURSO TEATRAL 

Para uma conceituação do discurso teatral, parto inicialmente da noção trazida por 

Patrice Pavis (2007, p.102). Segundo esse autor, que destacou-se por suas contribuições as 

Ciências do Espetáculo e ao Teatro, fundamentando-se principalmente em Ubersfeld (1996), 

“o discurso teatral é uma tomada de posse de sistemas cênicos, sendo uma utilização 

individual de potencialidades cênicas”, ou seja, para Pavis (2007) o discurso teatral pode ser 

entendido como um discurso produzido pelas encenações, logo, é composto 

fundamentalmente por duas linhas discursivas: A linha do discurso do autor; A linha 

discursiva do personagem.  

Mas o que se entende por discurso teatral? Em que se distância e em que se aproxima 

das noções de discursos das perspectivas das escolas da análise do discurso? A primeira 
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pergunta é respondida por Ubersfeld (1996, p.157), ao defini-lo como o conjunto de signos 

lingüísticos produzidos por uma obra teatral, atribui uma definição que designa o conjunto de 

enunciados do texto teatral, diferenciando-o do discurso propriamente dito (do falado/escrito) 

enquanto produção textual. Para a autora, o discurso teatral é o enunciado, o considerado do 

ponto de vista do mecanismo discursivo que o condiciona.  

A segunda pergunta pode ser respondida, pela relação entre enunciado/enunciação na 

forma própria e específica da encenação teatral e do fenômeno discursivo (PAVIS, 2007, p. 

102-104). Porque é essa relação que produz a existência do enunciado teatral. Pois o discurso 

teatral não é a enunciação, mas existe a partir dela, e por sua vez, dá sentido e objetivo de 

existência ao enunciado, contextualizando-o no tempo e no espaço cênico. 

Mas, o que pode ser considerado discurso teatral e o que o define e o diferencia de 

outras formas do fenômeno discursivo? Ubersfeld (1996 p.158) contribui colocando que o 

discurso teatral poder ser entendido por meio da compreensão de que ele é: A. um conjunto 

organizado de mensagens cujo o produtor é autor de teatro; B. como um conjunto de signos e 

estímulos (verbais e não verbais) produzidos pela representação e cujo produtor é plural.  

Observemos, que essas duas dimensões A e B são fundamentadas na relação entre o 

criador das ideias que orientam as encenações e os elementos comunicacionais produzidos e 

também criados para materializar as mensagens e as ideias do criador (produtor/autor) de 

teatro, de tal maneira que tem-se um processo coletivo de comunicação, até que o discurso 

teatral assuma sua forma final de fenômeno discursivo, no tempo e no espaço da encenação. 

O discurso teatral em sua especificidade pode ser categorizado em duas dimensões 

fundamentais; O discurso do scriptor (autor); O discurso do personagem. Essa abordagem é 

comum em Pavis (2007) e Ubersfeld (1996).  

Contudo na edição brasileira, Patrice Pavis (2007) utiliza o termo autor em vez de 

scriptor, acrescentado a ideia de linhas discursivas, para classificar e decompor o discurso 

teatral do autor e do personagem.  

Na pesquisa que fundamentou esse artigo, foi utilizado o código LDS para fazer 

referência a linha discursiva do autor e LDP para a linha discursiva do personagem. Pode-se 

perceber que a LDS é uma linha discursiva, composta fundamentalmente pelo produto de 

duas sub linhas discursivas. No entendimento de Anne Ubersfeld (1996), temos que: 

Entende-se por discurso do scriptor o discurso enunciado vinculado não somente à 

vontade do scriptor que escreve para o teatro, mas ao conjunto das condições de 

enunciação cênica: ao scriptor IA (o autor) acrescenta-se o scriptor IA’ (técnicos, 
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encenadores etc.) (UBERSFELD, 1996  p. 162) 

Mas o termo scriptor e autor podem criar confusões. Porque o discurso do scriptor 

para Ubersfeld (1996) não é o mesmo que discurso do autor. Uma vez que LDS seria o 

produto de LDS’ (o discurso do autor/criador do texto) com LDS’’(os encenadores, os 

diretores e demais técnicos que criam um contexto discursivo de influência da criação), de 

modo que LDS seria o discurso dos encenadores e de todos envolvidos com as adaptações e 

transformações do texto de teatro até a encenação. Nesse sentido, a linha discursiva do 

personagem, também pode ser decomposta em uma linha discursiva de influência direta de 

LDS sobre a linha discursiva do personagem LDP, a qual é influenciada pelo ator, que cria 

uma nova sub linha discursiva LDP’’ para seu personagem.  

Para esclarecer essa questão, o discurso do enunciador, no discurso teatral, tem como 

locutor o discurso do(s) autor(es), LDS’, ao qual se articulam na representação os 

destinatários, LDS’’, e como destinatário das mensagens finais, os receptores. Por sua vez, o 

discurso do enunciado tem como destinador-interlocutor a personagem e sua linha discursiva 

(LDP), que tem como destinatário uma outra personagem e, ao final, os receptores (público).  

Trata-se do jogo entre linhas discursivas dado por: LDS (LDS’-LDS’’) e LDP (LDP’- 

LDP’’) que se desenvolve basicamente por meio de ações e atos de linguagem que são 

transformados no discurso teatral encenado por meio de sucessivo jogo entre 

enunciado/enunciação. Esse jogo de interpretações e representações do processo de criação 

cênica, é o processo de comunicação que produz as formas discursivas das encenações e as 

relações entre enunciado e enunciação criando um discurso denso,  composto e 

multidimensional que vai caracterizar o discurso teatral, em seu estatuto de fenômeno 

discursivo específico do discurso artístico.  

O(s) diretor(es), encenador(es), técnico(s), consultor(es) entre outros sujeitos e agentes 

que colaboram na produção da realização de um espetáculo teatral, são atuante em processos 

de produção discursiva, caracterizando uma coletividade da formação discursiva no teatro. 

Portanto, o discurso teatral pode ser entendido como um múltiplo discurso, que fundamenta-

se na dupla relação: LDS – LDP. 

Ryngaert (1995) traz a relação entre o sujeito do discurso e o objeto do discurso como 

um elemento de análise do discurso do personagem. Para esse autor o que permitiria 

decompor o discurso do personagem são as relações internas e o discurso do personagem 

sobre si. Pois o discurso do personagem sobre si, remete-se as ausências, as omissões que se 
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desenvolvem nos brancos semânticos, que potencializam a polissemia em função da estrutura 

dramática pré-concebida pelo scriptor e autores para a interpretação do ator.  

Para Ryngaert (1995 p. 139) “cada personagem está sob um conjunto de replicas, de 

monólogos ou de apartes que constituem seu texto. No limite, esse é a única marca concreta 

de sua existência textual”. Esse autor acrescenta que: 

No ponto de vista qualitativo, uma personagem fala de si mesma e dos outros. 

Outras fazem um discurso sobre si mesma. Portanto é possível jogar o jogo dos 

retratos, mas sem grandes ilusões, pois todas as personagens mentem ou, 

precisamente, tem um discurso sobre o mundo e sobre os outros que não é objetivo. 

(RYNGAERT, 1995, p. 139).  

A noção de discurso teatral, parte então do argumento que este é uma forma específica 

e multidimensional de discurso, desenvolvendo-se por meio de um jogo entre fragmentos 

discursivos que se articulam a partir da linha discursiva do(s) autor(es) LDS e que encontra 

meio de interpretação e recontextualização na linha discursiva do personagem LDP. Só se 

realizando como representação cênica e como discurso ao receptor (público) por meio do 

personagem, que dá materialidade a partir de si, do corpo do ator no tempo e no espaço, que 

produz a sua própria linha discursiva, produzindo assim, a materialidade do personagem, 

através de conteúdos e significados ausentes e presentes nos discursos das encenações.  

Logo, a noção de discurso teatral, remete a um conjunto de atitudes, ações e 

representações expressas como produtos de um coletivo que, articuladamente, possuem 

sentidos e significados sobre o que está sendo representado, compartilhando de uma ordem 

comum entre as significações que constituem o discurso. Portanto, não há como se falar em 

discurso teatral unicamente do autor ou do diretor, pois do discurso teatral é um produto e fato 

social, que se produz em um processo comunicacional e cultural. E que só encontra forma 

final no discurso do personagem por meio do corpo do ator.  

Desta forma, é o personagem que produz a criação e a originalidade final do discurso 

teatral de cada encenação, pois a cada acontecimento cênico, novos discursos estão sendo 

produzidos, proferidos e encenados no tempo e no espaço representando um fato social.  

A partir dessas leituras e conceituações, é possível aprofundar uma noção de discurso 

teatral, concebendo a arte como prática e ato de linguagem, produtora e reprodutora de 

discursos. E, por sua vez, o discurso como produtor de produtos cênicos, em uma dialética. 

Nesse sentido, o Discurso Teatral é uma ferramenta rica para a prática de Teatro na 

Educação, tanto em análise de espetáculos como em práticas educativas de ensino formal e 

não formal. Pois em sua raiz discursiva está condito verdades pré concebidas e pré 
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estabelecidas. Portanto, torna-se importante que a Educação pense nessa expressão como fator 

importante para a formação de cidadãos críticos e conscientes da realidade que os cerca. 

2. EDUCAÇÃO ESTÉTICA E EDUCAÇÃO ESTÉTICO AMBIENTAL 

 

Acreditamos na vertente que pensa a Educação Ambiental de forma múltipla, entendendo o 

ambiente em sua totalidade, suas relações e as relações do homem com a natureza. Sendo 

assim, o homem fruto do meio em que vive, e ciente de que todo indivíduo necessita da arte 

para se expressar e a cultura é a manifestação de sua expressão em um determinado tempo e 

espaço, pensamos que a Educação Estética é algo primordial para a formação do sujeito. 

A educação estética é parte da formação integral da personalidade, porquanto 

“constitui o propósito essencial de nossa política educacional a formação 

multilateral e harmônica do indivíduo, mediante a conjunção integral de uma 

educação integral, científico-técnica, política-ideológica, física, moral, estética, 

politécnica-laboral e patriótico-militar... (ESTÉVEZ, 2003, p.38) 

 

 Estévez (2003) refere-se aqui a uma das bandeiras levantadas na Educação de Cuba, 

após a Revolução Cubana, concebendo a Educação Estética como primordial. 

 
As investigações realizadas revelam que a Educação Estética é vista como uma 

necessidade na vida humana, uma vez que é preciso perceber a natureza, vê-la com 

um olhar de quem está contemplando, encantar-se com as coisas simples e valorizar 

as relações entre as pessoas (...), acredito no conceito de impulso sensível, formal e 

lúdico, que propõe a Educação Estética como meio para a conquista de um homem 

moral e ideal. (DOLCI, 2014, p.44) 

Com essas considerações de Dolci (2014) podemos entender que só teremos uma 

Educação Ambiental eficaz, quando com alinharmos a Educação Estético, tornando-se 

imprescindível na formação do sujeitos críticos e transformadores a Educação Estético 

Ambiental.  

De modo geral, compreendo que a Educação Estética é condição para a 

Educação Ambiental e a última influencia a primeira. Defendo a Educação a 

Estético-Ambiental por ela priorizar o movimento de significação e 

objetivação dos sujeitos na história, ou seja, considera essencial o 

movimento sócio-histórico dos sujeitos e as vivências concretas dos 

mesmos. Percebo que a Educação Estético-Ambiental busca promover um 

repensar nas ações para alcançar novas ações, sendo a base para um agir 

reflexível. A Educação Estético-Ambiental é efetivada quando se tem como 

princípio compreender a realidade concreta, a fim de transformá-la, 

permitindo o entendimento do movimento das relações que definem a vida 

em sociedade. A Educação Estético-Ambiental está presente quando sinto 

que estou interligada aos sujeitos e às coisas; quando compreendo que 

pertenço ao lugar onde vivo e busco ter atitudes ambientais. Aprofundando 

um pouco mais, quando tenho uma relação sensível e afetiva com o 

ambiente, carregando essa postura para as demais relações com os outros 

seres, porque a base do ser humano está nas relações – com o meio, com as 
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pessoas, com a natureza, com o mundo, assim estou falando da contribuição 

da Educação Estético-Ambiental para a educação e para a sociedade. Desse 

modo, em síntese, Educação Estético-Ambiental é processo de 

desenvolvimento da sensibilidade intersubjetiva e intrassubjetiva do sujeito, 

que na construção dialética da Educação Estética e da Educação Ambiental 

em um contexto sócio-histórico que propicia ao sujeito, em sua práxis social, 

buscar relações ambientais mais adequadas (DOLCI, p.45) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Vivemos tempos de crise. Política e consequentemente existencial. Nossas verdades 

caem por terra e nos deparamos com as dúvidas, às incertezas e os questionamentos. Cientes 

de que somos seres inacabados em constante construção, desenvolvemos a nossa capacidade 

crítica alicerçada em pilares que estão ruindo. Assim, torna-se inevitável buscar novas 

alternativas de saberes/conhecimentos e de lutas.O teatro é fator primordial para suscitar 

discursos, onde se torna possível analisar as representações desde na sociedade e no 

indivíduo. 

No Teatro, mais especificamente no Discurso Teatral, a partir da relação LDS-LDP 

com as categorias analíticas propostas, pode-se perceber que a norma produz um jogo com as 

diferenças, um jogo entre anormalidade e normalidade, entre o normal e o desvio. Na 

produção do Discurso Teatral dos espetáculos, a norma estabelece esse jogo, o qual está 

velado por uma polissemia e envolto em um complexo jogo de sentidos, significados e 

relações de poder produtoras de representações e de novos discursos.  

As polissemias e paráfrases do discurso artístico são utilizadas como possibilidades 

poéticas do discurso teatral. Tais possibilidades possuem significações através das imagens, 

dos sons, dos movimentos, das palavras, das ações, ou seja, dos acontecimentos que 

concebem uma ampla possibilidade de significados. Pois o discurso teatral utiliza-se desses 

acontecimentos como componente estrutural e poético, criando materialidade para os jogos de 

presenças e ausências. 

Nas artes e, mais precisamente no Teatro, a norma é também um importante recurso, 

indo além de uma crítica de conteúdos, tornando-se uma tecnologia discursiva, pois como 

podemos perceber nas análises efetuadas, os mecanismos do discurso teatral possibilitam uma 

infinita gama de jogos discursivos e jogos dramáticos os quais são utilizados para 

problematizar situações, desencadear e afirmar estruturas narrativas, romper equilíbrios e 
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restabelecer a ordem. Potencializando assim a realidade e interpretação cênica, além do 

processo comunicacional.  

O jogo discursivo do e no discurso teatral desenvolve um complexo jogo de 

representação e desejo, de sentidos e significados. O discurso teatral joga. Joga como e 

jogasse com os estados de verdade em uma dimensão discursiva em que todo discurso é uma 

mentira. 

Já a Educação Estético Ambiental joga com a práxis humana. Joga como quem 

entende que estamos perdendo para um mundo tecnocrata, virtual e insensível. Joga com 

todos os seus jogadores, celebrando cada gol. Só juntos e em constante treinamento, podemos 

sonhar em um dia ganhar nesse campo. 
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RESUMO: O presente artigo objetiva apresentar alguns conceitos da Hermenêutica 

Filosófica de Hans-Georg Gadamer que contribuem para os fundamentos da Educação 

Ambiental (EA). Rompendo com a proposta moderna da filosofia da consciência que deposita 

no sujeito transcendental a busca pela verdade, sua hermenêutica pensa o sujeito como um 

ser-no-mundo, ou seja, na sua condição de historicidade e finitude. A hermenêutica como uma 

condição, como um acontecer existencial que se dá na linguagem a partir de uma proposta 

dialógica do respeito pelo outro, da necessidade de ouvirmos o outro como fator decisivo para 

uma educação que se distancie da postura tecnicista. Com a crise ambiental e a crise ética que 

vivemos onde, as relações de objetivação e exploração se colocam como fator de 

possibilidade para a busca da verdade, a educação ambiental com fundamentação na 

hermenêutica filosófica se coloca como um novo acontecer na busca por relações éticas de 

respeito à diversidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Hermenêutica Filosófica. Diálogo. Educação Ambiental.  

. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Diante do cenário predominantemente tecnicista de nossa educação proposto pela 

razão iluminista pós-cartesiana, que exige resultados objetivos e seguros como critério de 

verdade; onde os questionamentos e as relações dialógicas inexistem; que o modo de 

produção capitalista sustenta ações de domínio das pessoas explorando a força de trabalho; 

onde o meio ambiente é visto como objeto de uso descartável tendo como fim os lucros 

financeiros, propomos um novo arcabouço teórico fundamentado na crítica ao paradigma da 

razão iluminista e na proposta de uma postura hermenêutica como pano de fundo das ações 

pedagógicas, dos debates políticos e sociais e da relação do ser humano com o todo que o 

constitui. 

 A hermenêutica filosófica de Gadamer não se apresenta como um projeto 

metodológico a partir das bases epistemológicas do iluminismo, mas sim como um projeto 

que é um constante acontecer. Esse acontecer se dá a partir de nossa condição de seres 
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históricos e finitos presentes em um tempo. Não é um projeto da subjetividade humana que se 

dá de forma unilateral, que pretende ultrapassar determinada condição, mas de um diálogo 

com os demais seres onde o projeto é o próprio acontecer do ser. ―A hermenêutica quer, 

então, expor as consequências de um conhecimento que se cria a partir de um horizonte tal 

que nem mesmo ele pode ultrapassar. Trata-se de um espaço em que o homem expõe a si 

mesmo, correndo o risco de perder sua própria orientação (HERMANN, 2002, p. 25). 

A proposta de Gadamer, ao desenvolver o tema da hermenêutica, não é oferecer um 

método de interpretação como se apresenta na exegese ou nas interpretações dos textos 

jurídicos; nem a proposta metodológica presente nas ciências do espírito focada na 

subjetividade de um sujeito transcendental. Sua hermenêutica se apresenta pensando o sujeito 

como um ser-no-mundo, ou seja, na sua condição de historicidade e de finitude. A 

hermenêutica como uma condição, como um acontecer existencial que se dá na linguagem. A 

hermenêutica acontece justamente por existir esta condição de finitude e historicidade; esta 

experiência que se dá a partir de uma condição existencial. É a realidade do ser humano sendo 

impossível pensá-la fora da estrutura existencial. ―Há hermenêutica porque o homem é 

hermenêutica, isto é, finito e histórico, e isso marca o todo de sua experiência de mundo‖ 

(OLIVEIRA, 1996, p. 225). Ao refletirmos os problemas de nossa sociedade, em qualquer 

área do conhecimento, a proposta hermenêutica coloca como condição de possibilidade 

pensar o ser humano a partir dessa condição. Ver o ser humano como um sujeito 

hermenêutico a partir de suas limitações, de seu pertencimento existencial e sua 

responsabilidade ética. 

 Em oposição a esta proposta hermenêutica, temos a grande influência teórica 

antropocêntrica e suas várias ramificações epistemológicas que toma força com a teoria 

cartesiana e o advento da ciência moderna. Com o objetivo de um conhecimento seguro, com 

validade objetiva, com uma metodologia universal a partir da influência da matemática, com a 

necessidade da veracidade concreta de suas proposições, se torna a única metodologia aceita e 

o único conhecimento que tem a pretensão de verdade. As formas de conhecimento, fora desta 

estrutura, são consideradas meras conjeturas, sem valor científico. Este formalismo 

matemático presente na proposta moderna de ciência acaba atingindo a filosofia, a psicologia, 

a sociologia que objetivam um conhecimento com validade universal e com o rigor presente 

nas ciências particulares.  
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 Kant deixa isso muito claro no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura
234

 

ao colocar a necessidade da metafísica alcançar o mesmo rigor metodológica das ciências 

ditas exatas. Esse padrão positivista do qual são mergulhadas as pesquisas nas diversas áreas 

do conhecimento acarreta um prejuízo, por retirar a possibilidade de se pensar uma educação 

a partir das experiências culturais, do respeito à história de um povo, do respeito à formação 

linguística de uma população, do olhar para a diversidade que se manifesta em cada 

sociedade, ou seja, do respeito ético às vidas humanas e os demais seres.  

Este modelo de pesquisa científica acaba padronizando também as demais estruturas 

da sociedade. Pensemos em alguns exemplos possíveis presentes em nossa sociedade, a saber: 

a padronização das formas de pesquisa e do modelo produtivista presente no cenário 

universitário onde, os acadêmicos e os professores são conhecidos pelo que produzem e não 

pelo que são; dos valores morais ditados por uma classe dominante presente na indústria 

cultural propagada pelos meios de comunicação e pelas mídias sociais; um retrocesso crítico-

social por parte da população que não consegue mais debater e lutar por seus direitos por se 

encontrar embebedadas pela hegemonia alienante da ideologia dominante; da crise política 

que atinge o nosso país e que massacra a população mais pobre que, historicamente, vem 

sendo excluída; na crise ambiental que se agrava cada vez mais por colocar os lucros 

econômicos e a exploração desmedida como prioridade. Em outras palavras: a padronização 

se tornar um perigo, por retirar a possibilidade da liberdade e do respeito às diferentes 

manifestações. Pelo desrespeito com o outro.  

Tivemos e ainda temos uma imposição de um modelo metodológico que, a partir de 

uma linguagem hermética, que se caracteriza por um conhecimento especializado, restrito a 

um objeto específico, impede o diálogo com as demais manifestações de conhecimento. É o 

que chamamos anteriormente de padronização do conhecimento, ou seja, padronização de um 

modelo de metodologia e um ideal de verdade. O que não se encaixa nesta proposta, não tem 

validade. 

A proposta hermenêutica pode se tornar uma alternativa que visa fugir desta 

padronização e do desrespeito com a diversidade, ou seja, da não valorização do outro como 

sujeito e parceiro do movimento dialético e da construção do conhecimento. Ela quer ver no 

outro, não um obstáculo ou uma possibilidade utilitarista de sucesso, mas um encontro de 
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experiências de diferentes mundos de sentidos. Este encontro de distintas realidades, de 

diversidades de experiências, de culturas e tradições diferentes torna a experiência 

hermenêutica um acontecimento existencial que vai além de uma relação pura e simplesmente 

metódica, rigidamente planejada e que visa um resultado que já estava estabelecido a partir de 

suas calculadas hipóteses. A experiência hermenêutica escapa às pretensões do controle 

epistêmico das ciências particulares; esta particularidade pode ser considerada uma das 

contribuições para uma educação que tenha como objetivo o respeito à participação de todos 

num diálogo crítico e transformador. 

A concepção iluminista que fundamenta as bases metodológicas da ciência moderna, 

vislumbra um desenvolvimento técnico e econômico capaz de transformar os ―anos de trevas‖ 

vividos com a predominância da metafísica antiga. Um dos problemas apontados por Adorno 

e Horkheimer acerca da proposta da razão iluminista se encontra na falta de responsabilidade 

ética, ou melhor, na cegueira ética que visa simplesmente um desenvolvimento tecnológico e 

econômico abandonando o respeito aos princípios éticos. Há um esquecimento da diversidade 

de formas de conhecimento propondo um único tipo de conhecimento, \a saber: objetivo, 

verificável e com validade universal. Tudo que se encontra fora desta estrutura metodológica, 

não tem valor de verdade. 

Na sequência do texto, apontaremos alguns conceitos que fazem parte da metodologia 

da ciência moderna. Num segundo momento resgataremos algumas questões presentes na 

obra de Gadamer e que fundamentam a sua hermenêutica. Na última parte, como conclusão 

de nosso texto, debateremos possíveis contribuições da hermenêutica filosófica para os 

fundamentos da educação ambiental.  

 

TRAÇOS DA METODOLOGIA MODERNA DE CONHECIMENTO 

 

 A proposta moderna de conhecimento tem como base a relação de um sujeito 

conhecedor que possuí um procedimento metodológico claro e visa esclarecer as informações 

ocultas presente no objeto de pesquisa. Este objeto encontra-se delimitado pelas lentes 

específicas do paradigma de onde o sujeito pesquisador se encontra. O objeto se adapta às 

pretensões metodológicas do pesquisador sendo simples fornecedor de informações que estão 

previamente delimitadas no seu projeto de pesquisa. Nesta perspectiva, o sujeito não é e não 

pode ser influenciado pelo contexto de sua pesquisa. A imparcialidade é uma das condições 
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de possibilidade na busca de um conhecimento com valor de verdade. Pensar algum tipo de 

influência é jogar por terra toda a possibilidade de um conhecimento objetivo, onde a 

preocupação de pesquisa se encontra no objeto delimitado por seu projeto. 

 Esta proposta metodológica coloca o ser humano como sujeito soberano passando a 

ocupar o que outrora se concentrava na proposta teocêntrica. Na modernidade temos um 

projeto de busca pela verdade a partir do crivo da razão com a utilização de uma metodologia 

que veja no mundo externo a possibilidade de um conhecimento objetivo e com possibilidade 

de verificação. Tudo que existe empiricamente pode ser analisado pela razão humana. O ser 

transcendental que busca alcançar o conhecimento absoluto. Este ser é livre de qualquer 

condicionamento histórico como condição de possibilidade para alcançar o conhecimento 

absoluto. Em Kant, um dos grandes representantes da Filosofia Moderna, o conhecimento se 

dá a partir do sujeito transcendental, ou seja, o sujeito já possui estruturas a priori e, a partir 

delas, analisa os objetos externos e os conhece. Não é o objeto que determina o sujeito, mas o 

sujeito que rege o conhecimento. 

 A pesquisa se centraliza no sujeito como condição de possibilidade para um 

conhecimento com valor de verdade. O sujeito transcendental se coloca como centro, não 

sendo mais determinado pelo objeto, mas este é conhecido pelo sujeito que é dotado pelas 

condições de possibilidade de um conhecimento seguro. O mundo existe a partir da 

possibilidade de objetivação por parte do sujeito, de dominação da natureza objetiva. Como 

nos coloca Flickinger:  

 

(...) o homem moderno está acostumado a não tomar a sério os fatos que não vê! Esse 

comportamento intelectual-científico tem suas raízes na concepção racionalista do 

mundo moderno. Nos trilhos da perspectiva pós-cartesiana das ciências naturais, o 

mundo só existe como objetificado, isto é, colocado à disposição de uma 

racionalidade instrumental. (2010, p. 166). 

 

 A proposta de libertar-se das estruturas da metafísica antiga e a busca por um caminho 

seguro para o conhecimento e para a ciência levam à radicalização de um conhecimento 

objetivado pela aprovação metodológica da razão. Essa proposta, importante para a evolução 

das ciências particulares, acarreta sérias consequências no processo de dominação e 

coisificação do mundo externo e do próprio ser humano. A crise ambiental provocada por esta 

proposta de pesquisa está na base da origem e dos debates da Educação Ambiental. 
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TRAÇOS DA PROPOSTA HERMENÊUTICA 

 

Tudo que é dito não tem sua verdade simplesmente em 

si mesmo, mas remete amplamente ao que não é dito. 

(GADAMER, 2004, p. 181). 

 

 A partir da proposta presente na hermenêutica Filosófica de Gadamer, percebemos o 

que Flickinger chama de ―despotencialização do sujeito‖. Este sujeito que, a partir da 

modernidade, havia se libertado das amarras da metafísica antiga, percebe, a partir da 

fenomenologia de Heidegger, que sua condição existencial não pode ser pensada de forma 

separada da história, da linguagem e do tempo. ―Antes de considerar o sujeito conhecedor e 

dono do processo construtivo de nosso conhecimento, o homem descobre-se a si mesmo como 

sendo sujeito à história e, sobretudo, à linguagem. Nem a história, nem a linguagem podem 

ser manipuladas, pois, desde sempre, subjazem à nossa existência.‖ (FLICKINGER, 2010, p. 

38). 

 Somos pertencentes a uma condição existencial a partir de um tempo, de uma história, 

da linguagem. Com Heidegger e depois com seu discípulo Gadamer, não são estes elementos 

algo externo ao ser humano; eles não são objetos de conhecimento possíveis de serem 

manipulados e explorados objetivamente como encontramos na filosofia da consciência. O ser 

humano é que pertence a esta condição e dela que ele compreende. Não existe interpretação 

ou qualquer tipo de compreensão a partir de um sujeito a-histórico ou atemporal. Não nos 

desvencilhamos desta condição por ser dela que nos damos. Pertencemos a uma linguagem e a 

partir dela que compreendemos por vivermos nela. Como nos diz Gadamer, ―uma linguagem 

compreende-se apenas quando nela se vive‖. Ou seja, ela não é um instrumento de 

manipulação ou restrita a símbolos de comunicação ou raciocínio lógico; pelo contrário: ela 

ultrapassa essa compreensão míope tornando-se ―a casa do ser‖ como nos diz Heidegger.  

 Uma pergunta que cabe fazer e problematizar ao tratarmos da hermenêutica filosófica 

é: qual a novidade no conceito de linguagem presente na teoria de Gadamer? Qual a proposta 

de hermenêutica que se diferencia dos movimentos anteriores? O que buscaremos enfatizar é 

que a hermenêutica se coloca como um ―(...) entregar-se ao diálogo vivo, no sentido de uma 

experiência ontológica radical
235

.‖ 

 Gadamer nos dá pistas importantíssimas sobre a proposta de uma nova hermenêutica, 
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distanciando-se das correntes anteriores que buscavam uma interpretação definitiva.  

 

Uma interpretação definitiva parece ser uma contradição em si mesma. A intepretação 

é algo que está sempre a caminho, que nunca conclui. A palavra interpretação faz 

referência à finitude do ser humano e à finitude do conhecimento humano, isto é, a 

experiência da interpretação contém algo que não ocorria na autoconsciência anterior, 

quando a hermenêutica era atribuída a âmbitos especiais e aplicados a textos difíceis. 

Naquela época, a hermenêutica podia ser compreendida como teoria da arte; hoje já 

não é mais. (GADAMER, 1983, p. 71). 

 

 Antes da teoria de Gadamer, a função da hermenêutica era decifrar as mensagens dos 

textos se utilizando de técnicas de interpretação capazes de superar a distância temporal e 

cultural fazendo com que a mensagem fosse descortinada. Isso era utilizado com a exegese, 

principalmente com os textos bíblicos, no estudo de textos jurídicos, e com outros 

documentos antigos. A ideia era superar os mistérios presentes nos conceitos gramaticais e 

alcançar uma interpretação definitiva. A linguagem era vista como sinais gramaticais que 

deveriam ser interpretados com a intenção de dominar o seu conhecimento. Palmer, ao 

desenvolver o assunto da exegese nos diz: ―A tarefa da exegese era pois entrar profundamente 

no texto, usando as ferramentas da razão natural e encontrando aquelas grandes verdades 

morais que os escritores do Novo Testamento pretendiam, verdades escondidas sob diferentes 

termos históricos.‖ (1989, p. 49). 

 A proposta de Gadamer não é superar o abismo histórico-temporal existente entre o 

texto e o intérprete na busca pela desmitologização das mensagens. O texto (o outro) não é 

visto como algo a ser dominado, a ser superado, mas deve ser visto como uma experiência do 

encontro com uma nova realidade, com um novo mundo de sentido que auxilia na 

compreensão e na interpretação de novas realidades. A experiência com o outro se dá numa 

relação dialógico cujo movimento não se tem controle e não se pretende ter controle; o 

objetivo não é ir ao encontro com o objetivo de simples observação e decodificação com vias 

utilitaristas e pragmatistas; a experiência hermenêutica escapa ao nosso controle por nos 

entregarmos ao movimento dialógico onde, o contato com o outro nos provoca, nos 

desestabiliza fazendo com que nossas convicções possam ser revistas. 

 O encontro com o outro é que enobrece o movimento dialógico. Esta experiência 

dialética que nos marca, nos transforma, nos atinge ao ouvirmos, ao sermos questionados e 

termos que rever nossos argumentos e refazermos a forma de pensar. O fato de ouvirmos o 

outro e deixarmos essa experiência nos marcar é que faz a educação ser transformadora. 
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Devemos ter uma relação de outridade vendo no outro a possibilidade de fazer a experiência 

hermenêutica. Não podemos ver no outro a possibilidade de destruição. Isso seria desastroso 

para os objetivos de uma educação que vê no diálogo a base de uma educação transformadora. 

O outro é a condição necessária para a experiência hermenêutica e é onde a educação 

acontece, onde somos marcados pelo diferente. 

 

Um diálogo é, para nós, aquilo que deixou uma marca. O que perfaz um verdadeiro 

diálogo não é termos experimentado algo de novo, mas termos encontrado no outro 

algo que ainda não havíamos encontrado em nossa própria experiência de mundo. [...] 

O diálogo possui uma força transformadora. Onde um diálogo teve êxito ficou algo 

para nós e em nós que nos transformou (GADAMER, 2004, p. 247). 

 

Ao entrar em contato com o texto (a coisa mesma), as interpretações prévias são 

colocadas à prova. Podem estar erradas e, nesse caso, serem revisadas. Pode-se cometer erros. 

Isso é absolutamente normal. Com isso, ouvir o texto ou a fala do outro é central na 

hermenêutica filosófica. Se não estiver disposto a ouvir, não fará o exercício hermenêutico. 

Dessa forma, o diálogo está no centro do movimento de interpretação. ―Quem quiser 

compreender um texto está, ao contrário, disposto a deixar que ele diga alguma coisa. Por 

isso, uma consciência formada hermeneuticamente deve ser de antemão receptiva à alteridade 

do texto‖ (GADAMER, 2004, p.76). 

O encontro com o outro nos transforma ao nos desacomodar. Isso se dá ao ouvir as 

ideias do outro que são diferentes das nossas; ao recebermos questionamentos sobre as nossas 

ideias; pelo simples fato de ouvirmos ideias semelhantes as nossas a partir de um outro 

horizonte; ao termos contato com uma nova cultura e por ela sermos atingidos; ao 

aprendermos a pensar a partir de um novo idioma. Todos estes movimentos são possíveis 

exemplos de relações com o outro e que a hermenêutica filosófica nos ensina a necessidade de 

estarmos abertos ao movimento dialógico se quisermos ampliar nosso horizonte de sentido. É 

a necessidade de um diálogo verdadeiro que pressupõe a postura ética da abertura ao 

diferente; a humildade socrática de saber que estamos sempre aprendendo; de estarmos 

sempre dispostos a aprender com o outro. 

A postura de abertura e respeito pelo outro pressupõe uma base epistemológica 

diferente da adotada pela ciência moderna e pelas correntes da filosofia da consciência. A 

hermenêutica filosófica não admite uma relação metodológica de exploração e objetivação do 

outro como objeto de pesquisa. O outro deve fazer parte do movimento de ampliação da 
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compreensão. O encontro das estruturas prévias de compreensão, ou seja, dos preconceitos 

que movem nosso entendimento e são adquiridos a partir de nosso pertencimento a um tempo, 

a uma história, a uma cultura se coloca como centro do movimento dialógico presente na 

hermenêutica filosófica. A experiência não se dá numa relação de sujeito-objeto presente na 

filosofia da consciência, mas a partir da experiência da linguagem presente no diálogo. É a 

interpretação que se dá na linguagem e não numa relação racionalista presente na ciência 

moderna. ―Essa estrutura não pode ser descrita pelas categorias epistemológicas do sujeito e 

do objeto, uma vez que a compreensão do ser não é a compreensão do objeto e nada 

compreendemos se não compreendemos a totalidade. O que aparece como objeto é o que 

deixamos aparecer, o que vem à luz.‖ (HERMANN, 2002, p. 44). 

 A consciência, por parte do pesquisador e do educador, da condição de finitude 

existencial, de pertencimento a uma cultura e desta condição acontecemos como sujeitos 

hermenêuticos feitos de preconceitos e, a partir deles, movemos nossas ações como sujeitos 

pesquisadores, educadores pertencentes a uma realidade histórica e temporal. É o que 

Flickinger chama de ―pressupostos pré-racionais‖. Como ele nos diz: ―(...) são pressupostos 

pré-racionais que condicionam toda e qualquer elaboração de um saber racional. [...] 

pertencem, portanto, ao saber, do mesmo modo que os mitos gregos alimentavam o logos.‖ 

(2014, p.121). Qualquer argumento, por mais criterioso, por mais estruturado 

metodologicamente que possa ser, tem sua ligação direta com as estruturas ―pré-racionais‖, ou 

seja, aos preconceitos que impulsionam o argumentar e o pesquisar. Aqui se dá o que 

Gadamer chama da ―validade universal da hermenêutica filosófica‖. 

 A condição, que estamos denominando de ―sujeito hermenêutico,‖ é a nossa condição. 

Não como sujeitos absolutos e transcendentes dotados de estruturas a priori vendo o mundo 

externo como objeto que se adapta a nossa pesquisa, a nossa subjetividade. Pelo contrário: a 

condição de sujeito hermenêutico nos coloca como pertencentes a uma existência e esta 

condição nos orienta constantemente nesse movimento dialógico com o todo existencial. Não 

somos seres absolutos dotados de uma metodologia prévia que busca dominar seu objeto 

rigorosamente delimitado; somos seres dotados de estruturas prévias problemáticas das quais 

não temos controle mas, constantemente, influenciam em nossas decisões. São estruturas pré-

racionais que, num primeiro, momento são ocultas, mas se colocam a disposição quando 

provocadas no movimento dialógico. Ao pensarmos, ao interpretarmos, não somos guiados 

divinamente ou a partir de uma razão pura; agimos a partir do vai e vem de nossa condição de 
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finitude de onde surgem as perguntas, de onde o problema se manifesta. 

 Enquanto a razão moderna coloca como valor de verdade o que se manifesta 

objetivamente, ou seja, o que se vê, a hermenêutica quer alcançar, a partir do movimento 

dialógico, o que fica oculto e desinteressado às pretensões da razão instrumental. O que se 

encontra além das limitações metódicas da modernidade se coloca como gênese da proposta 

hermenêutica a partir da obra de Gadamer. Não é o sujeito que domina o mundo externo; nós 

nos damos a partir das relações com o outro, do acontecer constante de nosso ser que se dá no 

tempo e se manifesta na linguagem, ou seja, no diálogo. Essa condição existencial de finitude 

rompe com a pretensão subjetivista presente na tradição moderna de um sujeito dotado de 

razão absoluta. 

 A condição de um sujeito hermenêutico é ter consciência de sua condição de estar no 

mundo e por ele acontecer. Que nas relações que estabelece a partir do tempo, da história, da 

cultura de onde se encontra, vai estabelecendo preconceitos e estes guiam suas decisões, suas 

interpretações que estarão sempre em processo de mudança diante das relações dialógicas que 

estabelecer. Eles podem e devem ser constantemente questionados para poderem ser revistos. 

Este movimento de estranheza e familiaridade, de segurança e insegurança é que nos coloca 

na condição de finitude nas tomadas de decisões, nas interpretações, ao participarmos de um 

diálogo verdadeiro. Ou seja, ao assumirmos a condição de sujeitos hermenêuticos temos que 

ter a convicção de que nossos conceitos, nossos projetos estarão sempre sendo debatidos e 

revisto a partir das problematizações que fizermos e dos questionamentos que os demais 

participantes vierem a fazer.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Resgataremos alguns conceitos debatidos anteriormente que podem contribuir com a 

reflexão da crise ambiental e o debate da educação ambiental como um movimento diferente 

da proposta de educação tecnicista que predomina no cenário pedagógico. Cabe ressaltar que 

são algumas pinceladas iniciais de um projeto que se encontra em constante movimento 

dialógico de amadurecimento.  

 Em primeiro lugar, destacamos a importância de se pensar uma educação a partir da 

hermenêutica filosófica que tem na sua base propositiva o diálogo como guia condutor de um 

projeto que vê no outro uma relação de respeito ético como possibilidade de aprender. Este 
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aprender é sempre um processo de vir a ser, ou seja, como movimento presente no círculo da 

compreensão. De constantes questionamentos dos preconceitos como forma de ampliação do 

mundo de sentido e assim pensarmos alternativas para a Educação Ambiental.  

Em segundo lugar, chamamos a atenção para a necessidade de termos na educação e 

em todos os momentos de aprendizagem a capacidade de ouvir. Deixarmos de ver a educação 

como um espaço de ações burocráticas para se tornar um momento de ouvirmos do outro seus 

saberes, suas crises, suas experiências. Podermos rever nossos conceitos e, se necessário, 

modificá-los. Na sociedade tecnicista atual, estamos perdendo a capacidade de ouvir. A 

hermenêutica filosófica propõe esta retomada. Quem sabe, ao ouvirmos as diversidades de 

saberes, novas alternativas surjam para a crise ambiental. 

Em terceiro lugar chamamos a atenção para o conceito da linguagem. Como vimos 

acima, ver na linguagem a simples compreensão de símbolos ou estruturas gramaticais 

utilizadas para a comunicação e a representação objetiva não contempla sua função 

ontológica. Para a hermenêutica, a linguagem extrapola estas restrições se colocando como ―a 

morada do ser‖, onde o ser se revela, onde as experiências realizadas se apresentam e se 

ocultam na sua mais profunda historicidade, temporalidade e finitude; é a linguagem como 

diálogo aberto e contínuo com o outro que manifesta a finitude existencial do sujeito 

hermenêutico. ―No diálogo vivo, é a linguagem a partir da qual se abre o horizonte 

inesgotável de sentido; por isso mesmo, é ela que constitui e possibilita a experiência 

hermenêutica‖ (FLICKINGER, 2010, p. 43). Para a educação que queira ir além da postura 

tecnicista, torna-se indispensável adotar uma postura dialógica com respeito  à diversidade de 

manifestações ideológicas e culturais. 

Outra questão central que a hermenêutica filosófica contribui com a educação 

ambiental é a crítica feita à proposta moderna de ciência e a centralização da filosofia da 

consciência num sujeito transcendental, fomentando uma postura dualista como única 

possibilidade de busca por um conhecimento com validade universal com vista à 

padronização metodológica; a postura de ver no outro um simples objeto de observação e 

pesquisa. A hermenêutica propõe a relação com o outro como um encontro, uma experiência 

dialógica onde se abre o horizonte inesgotável de sentido e se dê a fusão dos horizontes de 

sentido; o outro como experiência para ouvir; que juntos cheguem a um resultado construtivo, 

mas não uma verdade única; que este resultado seja sempre um vir a ser e não um 

fechamento.  
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A hermenêutica filosófica coloca como necessário a ruptura com a concepção de um 

sujeito transcendental presente na filosofia moderna. Ele deixa de ser transcendental e se torna 

existencial, temporal, finito e histórico. O sujeito é pensado na sua relação existencial como 

um ser em constante processo de acontecer, que se desenvolve na relação com o outro não 

tendo a postura de uma racionalidade antropocêntrica. O olhar se dá a partir da subjetividade, 

fruto da experiência feita no bojo existencial de cada sujeito. Somos jogados num mundo de 

relações e, diante dessa condição, olhamos o mundo, interpretamos a exterioridade, 

dialogamos com este acontecer. Este olhar está sempre se dando e proporcionando um vir a 

ser da compreensão subjetiva. A relação com a diversidade presente no mundo nos provoca, 

nos angustia, nos desacomoda e nos lança para o diálogo. Essa experiência se faz necessário 

para a ampliação do nosso compreender. Como nos coloca Sato: ―É a abertura para sair do 

labirinto e ser-no-mundo em nossa incompletude‖ (SATO, 2016, p. 11). Esta incompletude 

presente na teoria socrática e que Gadamer resgata para a sua hermenêutica e para a 

compreensão do ser humano.  

 Defendemos que, a proposta presente nos poucos conceitos resgatados da vasta e 

complexa obra de Gadamer, possa contribuir com os fundamentos da Educação Ambiental; 

com a problematização de uma educação que veja a relação do ser humano com seu todo 

existencial, não como uma possibilidade de objetivação e exploração, mas uma relação de 

respeito ético com o outro. 
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RESUMO: Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental 

(DCNEA), é possível observar, nos espaços escolares, inúmeras iniciativas para a inserção da 

educação ambiental de forma permanente nas práticas pedagógicas. Dentre estas ações, 

destacamos o Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES), que visa fomentar a transição 

destas escolas em ―espaços educadores sustentáveis‖(EES), aqueles que, em seu fazer 

pedagógico, criam condições para promover a cultura da sustentabilidade a partir do 

currículo, das edificações, de seu modelo de gestão e nas relações escola-comunidade. O 

presente estudo apresenta o diagnóstico participativo realizado com escolas que se 

propuseram a iniciar sua transição a EES. A aplicação deste instrumento, têm como 

finalidade, nortear a construção de um um sistema de indicadores de qualidade ambiental, a 

partir da análise de escolas da bacia hidrográfica do rio dos sinos, integrantes do PNES. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico Socioambiental. Espaço Educador Sustentável. Sistema 

de Indicadores.  

 

INTRODUÇÃO  

 

As questões planetárias, que acarretaram na crise civilizatória vivenciada por nossa 

sociedade, não podem ser reduzidas a apenas preocupações ecológicas. Na verdade trata-se de 

um desafio a todos, uma vez que atingem diretamente as comunidades, principalmente as 

mais pobres e vulneráveis, devido à falta de informação e estrutura das mesmas para lidar 

com estas problemáticas. 

Este trabalho, parte da apreciação de temas basilares para a constituição de uma 

sociedade sustentável, priorizando ações práticas para esta realidade a partir de Espaços 

Educadores Sustentáveis - EES. Analisa as propostas existentes em escolas da Bacia 
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Hidrográfica do Rio dos Sinos, para a construção de um sistema de indicadores de qualidade 

ambiental para estes espaços. 

Por ser um local por excelência destinado à aprendizagem, a escola se apresenta 

como um importante espaço de referência em sustentabilidade, implicando na mudança de 

seus hábitos e de sua lógica de funcionamento, qualificando-se ambientalmente e tornando-se 

referência para sua comunidade, ou seja, um ―espaço educador sustentável‖. 

Neste contexto e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental (DCNEA), escolas brasileiras iniciaram ações de transição para se 

constituírem em ―espaços educadores sustentáveis‖, visando à sustentabilidade em seus 

princípios e práticas, favorecendo o envolvimento direto dos sujeitos sociais no processo 

educativo, e ressignificando tempos, espaços e o ambiente escolar. 

A temática de espaços que educam para a sustentabilidade a partir do seu exemplo se 

apresenta como um campo amplo e inovador que já se encontra na área da pesquisa em 

Educação Ambiental, inicialmente nos apontamentos de Legan (1999) Sato e Trajber (2010) e 

Moreira (2011).  

Este processo é fomentado por ações do Ministério da Educação através da 

Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA), num programa ainda em formatação, 

chamado PNES, Programa Nacional Escola Sustentável. Este, já apresenta alguns 

componentes em prática, como a proposta de financiamento, Programa Dinheiro Direto na 

escola (PDDE) na temática Escola Sustentável. 

O PDDE selecionou cerca de 17 mil escolas brasileiras, e na busca de um cenário 

significativo para este estudo, dentro do processo de educação escolar, que permitisse 

conforme Cunha e Guerra (2003) ―...a integração das questões ambientais e antrópicas em um 

recorte territorial adequado, contribuindo para superação da visão setorializada‖,  optou-se 

pelo recorte de Bacia Hidrográfica. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, o PDDE selecionou 148 escolas, de 22 

municípios. Conhecer o universo destas escolas, valorizando seus saberes e a construção do 

conhecimento, requer aportes fornecidos por uma gama de sujeitos sociais, participantes deste 

programa e que com estes subsídios auxiliarão na transição da escolas a EES, e na construção 

do sistema de indicadores proposto. 

Sendo assim, dentro deste recorte territorial elegeu-se, 37 escolas, ou seja, 25% das 

participantes do PDDE-ES, para colaborarem com este estudo para a construção do sistema de 
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indicadores, através da construção participativa de seu marco situacional e da seleção de 

indicadores. 

Estas escolas apresentaram sua realidade através de um questionário estruturado nas 

temáticas apresentadas pelo PNES: gestão, espaço físico, currículo e comunidade, respondido 

por alunos, professores e comunidade escolar envolvidos na concepção da escola enquanto 

um espaço educador sustentável,  

A apreciação destes questionários reconstituiu a realidade ambiental onde existe cada 

uma destas escolas, de forma quantitativa, apresentando o ideário que se busca, de uma escola 

em transição para a sustentabilidade e colaborativa na construção de sociedades sustentáveis. 

 

METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica proposta, visa trabalhar em consonância com a realidade 

concreta dos espaços de pesquisa, compreender os ritmos, e situar todos os participantes como 

sujeitos, agentes do processo de construção deste sistema de indicadores. Optou-se por 

realizar uma pesquisa de natureza aplicada descritiva, a partir de um estudo de casos 

múltiplos.  Jung (2009) afirma que a pesquisa descritiva visa à identificação, registro e análise 

das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. 

Respeitando a natureza e a proposta desta pesquisa, com base nos objetivos já 

apresentados, se selecionou para a coleta de dados, instrumentos de pesquisa que atendam 

tanto a perspectiva qualitativa quanto a quantitativa a partir de espaços de análise e construção 

de seus diagnósticos.  

A transição da escola para um EES requer envolvimento da comunidade escolar em 

todos os seus processos. Sendo assim, possibilitar o envolvimento das organizações escolares 

na construção do diagnóstico da escola, através de um questionário, auxilia na mobilização e 

na vivência dos sujeitos, contribuindo com sua percepção do local. 

 Segundo Brasil, (2012) algumas organizações escolares têm participação direta na 

transição para EES, dentre elas, a COM-VIDA destaca-se por ser um espaço novo de 

organização, criado para consolidar, na comunidade escolar, um espaço permanente de ações 

voltadas à sustentabilidade e a qualidade de vida. 

Ao pensar o território de análise se optou por um recorte de Bacia Hidrográfica, uma 

vez que, práticas educativas, na perspectiva da educação ambiental em Bacias Hidrográficas, 
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têm sido exercitadas em diversas regiões do país e esses trabalhos educativos ganham maior 

expressão ao serem realizados em consonância com questões amplas de territórios e gestão da 

qualidade ambiental. 

Estas demandas se sobressaem nesses momentos de mudanças de paradigmas e 

superam as transformações já ocorridas em toda a história, uma vez que, segundo Capra 

(2002, p.30), ―[...]o ritmo de mudança de nosso tempo é mais célebre do que no passado, as 

mudanças são mais amplas, envolvendo o globo inteiro, e várias transições estão 

coincidindo.‖  

 Neste contexto, com base em análise documental e levantamento de informações e 

dados, se compôs a lista das 148 escolas da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - BHRS, 

selecionadas pelo MEC, para apresentarem um plano de ação para iniciarem sua transição a 

um ―espaço educador sustentável. Se classificou todas as escolas nos trechos da BHRS, e de 

acordo com o percentual de escolas selecionadas do trecho, elegeu-se a quantidade de 37 

escolas. Segue tabela. 

 

Tabela 1. Tabela das Escolas selecionadas no Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-ES por trecho 

e município. 

O questionário foi estruturado em cinco temáticas todas compostas por temas adjacentes. O 

primeiro tema tece sobre o Espaço de ensinar e aprender, e é composto por quatro subtemas, a 

escola; as estruturas; os usos e as práticas pedagógicas. Os temas de dois a cinco seguem a 
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seguinte descrição: Espaço Físico: Com questões pertinentes aos temas relacionados a 

resíduos, água; energia, transporte, ruídos, espaços exteriores, biodiversidade e alimentos. 

Currículo: Questionamentos que fomentam compreender as intenções e dinâmicas 

envolvendo o Projeto Político Pedagógico da escola, os itinerários curriculares, diretrizes e 

práticas pedagógicas. Gestão: Parte composta por questões sobre as estruturas de gestão que 

valorizam e promovem a gestão democrática. Dentre estas, PDE ( Plano de Desenvolvimento 

da Escola), APM (Associação de pais e mestres), Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e em 

destaque a COMVIDA e Escola – Comunidade: Tema das questões que visam desvendar a 

existência e o desenvolvimento de uma estratégia integrada, nas proposições ambientais, para 

que a escola e a comunidade. Contribuição para a participação da comunidade nas ações 

promovidas pela escola. Destacamos Parceiros externos, tecnologias sociais (metodologias 

participativas), eventos de trocas de saberes abertos a comunidade, ações e formações sobre 

prevenção de riscos e proteção da comunidade; produção de materiais didáticos e pedagógicos 

na temática.  

Apresentou-se sugestão de algumas organizações da escola para o preenchimento do 

instrumento de diagnóstico. Nas escolas do trecho inferior a equipe gestora foi à responsável 

pelo preenchimento do questionário em quase 70% das escolas, no trecho médio e superior, 

destaca-se a COM-VIDA como a grande protagonista desta ação. As sugestões do grêmio 

estudantil e do conselho escolar não foram selecionadas por nenhuma escola, em nenhum dos 

trechos.  

 

RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 

A escola deve ser um lugar agradável, transmitindo o prazer de se estar ali, conviver 

com os outros e trabalhar. Para Carpinteiro (2009) elas devem ser elaboradas considerando 

tanto o espaço físico, o mobiliário, o processo de ensino-aprendizagem e as relações que se 

estabelecem entre os alunos, professores, funcionários, e comunidade. 

O bom funcionamento da escola requer que suas condições estruturais estejam 

asseguradas em seus aspectos pedagógicos e administrativos. Em análise ao primeiro tema, O 

espaço de ensinar e aprender, dados importantes quanto à realidade das escolas da bacia são 

desvelados. Dados organizacionais nos deram um panorama desta realidade, projetada nas 

tabelas que seguem. 
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O quadro acima apresenta o resumo das escolas do trecho inferior, quanto à sua composição. 

Apresenta as 18 escolas do trecho inferior da BHRS. São em sua maioria, escolas que 

atendem alunos de educação infantil e ensino fundamental, em média com matrículas de 200 a 

499 alunos. Para atender estes alunos, estas escolas apresentam de 31 a 50 professores e em 

média 10 funcionários. 

 

Tabela 2: Dados organizacionais das escolas do Trecho Inferior 

 

Segundo Libâneo (2004) escolas com estas proporções são consideradas escolas de médio 

porte, e que geralmente apresentam grandes possibilidades de governança. O trecho inferior é 

o mais populoso da bacia, mesmo assim, as escolas apresentam a média de alunos por 

professores, respeitando as diretrizes nacionais. (BRASIL – LDB, 1996). 

No trecho médio, encontra-se 17 escolas participantes deste estudo. Em sua maioria, são 

escolas que atendem apenas o Ensino Fundamental, apresentando a mesma quantidade 

aproximada de alunos matriculados, de professores e de funcionários do trecho inferior. 

Porém, em proporção, temos menos alunos matriculados, apresentando uma média menor de 

alunos por professor. 
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Tabela 3: Dados organizacionais das escolas do Trecho Médio 

 

A tabela demonstra que, este trecho é muito próximo da realidade do trecho anterior, porém, 

apresenta, em sua maioria escolas com apenas o ensino fundamental, o que nos remete a 

pouca participação da educação infantil no PDDE-ES na bacia. 

  Como trata-se de um trecho da bacia com menor número de escolas participantes do 

programa, o trecho superior apresenta para este estudo, apenas duas escolas. Podemos afirmar 

que são escolas de médio porte e com mesma média de alunos que as demais. Atendem os 

níveis de Educação Infantil e Ensino fundamental e possuem a melhor média aluno –

professor. Apresentam até 10 funcionários para apoio nas atividades organizacionais. 

Tabela 4: Dados organizacionais das escolas do Trecho Médio 

Seguindo a proposição de construir o diagnóstico socioambiental participativo das 

escolas referenciadas, se buscou ilustrar os temas de dois a cinco do diagnóstico dos espaços 

escolares, em um único gráfico. Para isso, optou-se por atribuir uma pontuação a cada 
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resposta das perguntas apresentada no questionário. A somatória de cada tema é 100, sendo 

que igualmente a média de pontos de cada trecho, se apresenta no gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Média de pontuação alcançada pelas escolas no questionário. 

 

Considerando que o espaço escolar educa, formal e informalmente, os espaços 

estruturais, são considerados por autores e pela legislação educacional Brasileira, como 

imprescindíveis para o processo educativo e ou para a transição da escola em um EES. 

O gráfico acima demonstra que as escolas do trecho inferior, apresentaram poucas 

estruturas básicas para os espaços educativos. Questões pertinentes a formação dos 

professores e a dimensão educativa dos espaços também são consideradas neste tema. 

Os trechos médio e superior apresentam melhor pontuação, evidenciando-se como 

espaços mobilizadores, fundamental na transição para EES. Segundo Escolano (2001), deve-

se compreender os espaços escolares como importantes partes da formação educacional. 

Vivenciar estes espaços escolares, forma os sujeitos, pois os tornam protagonistas neste 

espaço coletivo. Este protagonismo espacial possibilita a consolidação do conhecimento 

construído de forma coletiva, através da interação entre sujeitos de diferentes formações, 

históricos e grupos organizacionais.  

As escolas dos trechos inferior, médio e superior apresentaram uma realidade já 

esperada frente às dificuldades da educação brasileira. Muitas escolas não abrem seus espaços 

para uma ampla participação da comunidade e muitas comunidades não procuram participar 

dos espaços escolares.  

Ambientes escolares de qualidade são espaços educativos de interação e cuidado, que 

possibilitam o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem e de qualidade de vida. 
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Conhecer este ambiente, no sentido de identificar seu processo integrador e sustentável, 

implica em revisitar não só seu projeto arquitetônico, mas toda intervenção, que favorece um 

ambiente de aprendizagem e produção do conhecimento. 

Ainda no contexto escolar, após conhecermos seu espaço físico e implicações, cabe 

verificar a implementação de mudanças organizacionais, novas formas gerenciais baseadas na 

adoção de ecotécnicas e práticas de responsabilidade e democracia, uma vez que são 

fundamentais para um caminho que leve a sustentabilidade. 

Na gestão democrática, onde os instrumentos e instancias de participação e decisão 

como PPP, Agenda 21 escolas, COM-VIDA, dentre outros, são fortalecidos, destaca-se a 

transparência e o compartilhar. 

Esse novo paradigma de gestão consiste na participação como princípio de gestão e 

prioriza a transparência de processos e atos. Proporcionando assim espaços democráticos que 

oportunizam uma melhor relação escola- comunidade.   

Temática importante do presente levantamento, a gestão se apresenta como uma 

proposição já enraizada no contexto das escolas pertencentes aos três trechos da bacia,sendo 

mais acentuada no trecho inferior. Brasil (2012b, p. 11-12) declara que ―...a gestão encoraja 

atitudes de respeito à diversidade, a mediação pelo diálogo, a democracia e a participação‖.  

Tema quatro de nosso estudo, muitas vezes o currículo escolar tradicional não oferece aos 

alunos uma série de conhecimentos importantes para a sua formação, e muitas escolas buscam 

suprir esta demanda através de atividades extra-curriculares. Numa escola em transição para 

um EES, as proposições de sustentabilidade devem estar inseridas de forma efetiva assim 

como na gestão, também no currículo escolar, devido à importância do mesmo no 

planejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

Nossas escolas apresentam algumas iniciativas na área, tímidas no trecho superior, onde se 

observa a menor pontuação temática deste trecho. As escolas dos trechos seguintes, se 

mantém acima de 60 pontos, nos trazendo algumas reflexões sobre a importância do debate 

sobre este tema com toda a comunidade escolar. 

Sacristán afirma que:  

 

―O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; 

entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria 
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( idéias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas 

condições.‖ (1999, p.61) 

 

Sendo assim, quando cita-se a importância da inserção das dimensões da sustentabilidade no 

currículo, faz-se referência a inserção de  uma demanda de saberes voltados à ação na escola, 

com práticas capazes de mobilizar estudantes e comunidade .  

Saberes que se traduzem num PPP elaborado pela comunidade escolar, que apresenta a 

intencionalidade da sustentabilidade, e que através do currículo escolar possibilita práticas de 

forma integrada das áreas do conhecimento. Trata-se de realizar as conexões necessárias entre 

os saberes estabelecendo relações entre as disciplinas. 

Encontramos na LDB 9394/96 (BRASIL , 1996) a determinação de que os 

estabelecimentos de ensino devem ―elaborar e executar sua proposta pedagógica‖ (art.12, 

inciso I), devendo ―articular-se com as famílias e com a comunidade‖ com temas e 

proposições que definam sua identidade institucional. 

Um PPP que valoriza a diversidade, estabelece conexões entre os saberes e incentiva a 

cidadania ambiental é uma das diretrizes apresentadas pelo PDDE-ES, para a constituição da 

escola enquanto um EES. ( BRASIL, 2014). Enquanto inseridas neste programa, as escolas 

pesquisadas possuem a incumbência de inserir sua proposição de constituir-se num EES, em 

seu PPP. Esta realidade foi encontrada em menos da metade destas escolas, sendo o trecho 

inferior o que menos a apresenta. 

Para Amaral (2015) a formação continuada de professores, tem importante papel na 

mudança de atitudes e na formulação de objetivos de ensino e aprendizagem que contribuam 

para a transição da escola a um EES.  

As escolas do trecho médio e superior apresentam a existência desta ação formativa 

em quase todas as suas escolas, porém, este tema ainda não é pauta da grande maioria das 

escolas do trecho inferior. 

O levantamento realizado nas escolas em transição demonstra uma grande participação da 

comunidade no cotidiano escolar, principalmente nas escolas do trecho superior. Experiências 

comunitárias em espaços escolares demonstram com cada vez mais freqüências, a importância 

da diversidade de saberes, valores, práticas, crenças, no processo de ensino-aprendizagem. 

Gandin (1993) afirma que a formação da cidadania perpassa pela participação ativa da escola 

na comunidade e da comunidade na escola. 
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Esta relação escola-comunidade representa uma importante dimensão do processo de 

constituição de espaços educadores sustentáveis, sendo importante reconhecer nos espaços em 

transição, as múltiplas temáticas a serem consideradas, quando falamos desta maior interação 

no fomento a sociedades sustentáveis.  

Neste contexto, apresentou-se as propostas de constituição de espaços educadores 

sustentáveis, tendo espaços escolares de municípios pertencentes ao trecho superior, médio ou 

inferior da bacia hidrográfica, como cenário desta investigação.  

O primeiro instrumento de coleta de dados evidenciou um panorama da proposta de EES na 

bacia Sinos, e dentro das temáticas que envolvem a constituição destes espaços, observou-se a 

existência de lacunas importantes, que permeiam desde a prática pedagógica até a existência 

de estruturas educadoras. 

Estas lacunas evidenciam que as escolas não se encontram realmente em transição para a 

sustentabilidade, em todas as dimensões apresentadas no PNES. Constatou-se ações pontuais, 

práticas com pequenas participações, estruturas sem uso adequado, e sem proposição em 

atividades curriculares. Ainda salienta-se que os organismos de gestão compartilhada não 

reconhecem o processo iniciado, até mesmo nas escolas onde há COM-VIDA´s, comissão 

proposta para incentivar e protagonizar a transição da escola à EES. 
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O SANEAMENTO COM BASE NA COMPOSTAGEM COMO 

ESTRATÉGIA DE COMBATE A DEFECAÇÃO A CÉU 

ABERTO  

EM KARAMOJA, UGANDA.  

 
Samuel Autran Dourado e Souza
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CAPES – Demanda Social. 

 

 

RESUMO: Karamoja está localizada no nordeste de Uganda e constitui uma das regiões mais 

pobres do planeta. A partir da colaboração entre duas organizações internacionais (GiveLove e 

WeltHungerHilfe) trabalha-se com a difusão de sanitários do tipo seco – também conhecidos 

como banheiros de compostagem – buscando explorar uma alternativa segura para defecação 

a céu aberto e/ou ao mau funcionamento das tradicionais latrinas. A Formação de Formadores 

é a estratégia adotada no processo de implementação e expansão da tecnologia para as 

residências, escolas e uma prisão. Observa-se com este trabalho que as experiências de 

aprendizagem prática e a responsabilidade de ensinar o próximo contribuem para que os 

beneficiários desenvolvam maior senso de pertencimento, confiança e empoderamento, 

contribuindo sobremaneira para uma crescente mudança de atitude perante a crise sanitária.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento; Compostagem e Educação Ambiental.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 Histórico do projeto: a colaboração entre GiveLove e WeltHungerHilfe.  

GiveLove é uma organização não-governamental (ONG), iniciada nos Estados Unidos e 

dedicada ao ensino e promoção do Saneamento Ecológico (EcoSan) e da Compostagem. 

Desde 2010, tem empenhado seus esforços em contextos de emergência e 

subdesenvolvimento, a partir da introdução de alternativas de reciclagem em saneamento 

descentralizado, com baixo custo operacional, enfoque comunitário e fundados na técnica da 

Compostagem - decomposição controlada dos resíduos orgânicos.  

A partir da promoção de sanitários do tipo seco - também conhecidos como banheiros de 

compostagem - a equipe técnica da GiveLove busca explorar uma alternativa segura à 

defecação a céu aberto e/ou ao mau funcionamento das latrinas de queda e depósito em 

ambientes com alta necessidade e escassez de água. A organização desenvolve projetos em 
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colaboração com outras associações, escolas, universidades, iniciativa privada e governos 

locais para formação de capacidade em saneamento descentralizado. Isto é, a partir da difusão 

de teoria e práticas, do design e suporte e o acompanhamento e avaliação dos programas. 

GiveLove procura sobretudo fortalecer iniciativas locais para uma melhora do saneamento 

em comunidades de alto risco, conformando soluções mais adequadas ao contexto 

apresentado e promovendo a formação de formadores (mestres e técnicos) preparados para 

implementar e gerenciar os projetos em nível comunitário, além do aperfeiçoamento de 

carpinteiros e construtores locais.  

WeltHungerHilfe (WHH) é uma ONG alemã atuando desde 2009 na região de Karamoja 

ao norte de Uganda. As ações desenvolvidas por WHH estão relacionadas ao combate a 

pobreza e insegurança alimentar a partir da melhora da produção agrícola e fomento a práticas 

de subsistência.  Mais recentemente, a componente do Saneamento vem sendo integrada ao 

seu programa.  

GiveLove foi convidada a trabalhar com WHH após encontro no I Simpósio em 

Saneamento realizado em Junho de 2016 na capital de Uganda, Kampala.  No mês seguinte 

em Julho transcorreu uma visita de campo dos técnicos de WHH a um dos projetos 

desenvolvidos por GiveLove no oeste de Uganda, em Papoga. Os resultados lá observados 

foram bastante encorajadores e despertou o interesse de WHH em experimentar um projeto-

piloto incluindo residências, escolas primárias e uma prisão em Karamoja. A proposta ia de 

encontro a uma alternativa para as latrinas de queda e depósito. Em Karamoja, a construção e 

a manutenção desta alternativa pode ser muito difícil devido a inundações sazonais e o alto 

custo associado as condições do solo duro e arenoso encontrado na região. 

1.2 Saneamento em Karamoja: visão geral. 

A região de Karamoja está localizada no nordeste de Uganda, abrange uma área de 28.000 

km² e apresenta uma população de aproximadamente 1.3 milhões de pessoas. Karamoja é uma 

das áreas mais pobres do planeta, com 82% da população vivendo abaixo da linha da pobreza 

e com a prevalência da insegurança alimentar, degradação ambiental e uma crescente 

vulnerabilidade devido a mudanças climáticas.  

O uso de latrinas (queda e depósito) é ainda muito pequeno comparado ao índice nacional 

que é de 79%. Apenas 5% da população tem acesso as latrinas, e estes, são tipicamente 

encontrados nas áreas mais urbanizadas principalmente em escolas e estabelecimentos 
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comerciais. A presença das latrinas em residências é praticamente nula. A defecação a céu 

aberto está fortemente enraizada e é a prática tradicional dos karamajongs e outros povos 

pastoris seminômades, que historicamente viveram e migraram para a área no intuito de 

alimentar seus rebanhos.  

A despeito da abundância no uso de latrinas em Uganda e os esforços nacionais para 

melhoria do saneamento (iniciado em 1997 com estabelecimento da Força Nacional pelo 

Saneamento), as ações endereçadas a esta região tem sido pouco efetivas. Isto se dá 

principalmente devido a certos aspectos culturais, geográficos e ecológicos presentes. Talvez 

o mais importante é o fato dos karamajongs se constituírem como um povo migratório e que 

somente mais recentemente passou a ocupar espaços permanentes e se engajar com a 

agricultura. Esforços prévios para introdução da latrina durante o período colonial e em 

seguida através dos missionários, foram em grande parte mal sucedidos devido à resistência 

local à pessoas externas e a novos projetos, assim como crenças e padrões culturais, além da 

baixa densidade populacional naquele período.  

Estudos pretéritos (1994, 2000, 2004) anunciam que alguns padrões culturais impedem a 

adoção das latrinas, tais como: a necessidade de agachar e o medo de abortar durante o 

período da gravidez; medo de animais peçonhentos como cobras e escorpiões; acidentes com 

as crianças e a ideia de que o contato e/ou a mistura da excreta de diferentes famílias e clãs 

podendo ser usado como prática de feitiçaria. Somado a isso, o solo rochoso da região não 

favorece a escavação, dificultando o processo construtivo e aumentando o tempo e os custos 

relacionados a estas estruturas. Durante o período das chuvas acabam por colapsar ou então 

alagar. Inúmeros informantes relataram que as chuvas mais fortes e o alagamento sazonal 

causam o transbordo e/ou desmoronamento das estruturas, levando a uma ampliação das 

enfermidades, especialmente nas escolas, onde se espalham rapidamente.  

Outro problema observado é que as latrinas, devido ao mal cheiro associado, encontram-

se distantes das manyattas (nome dado a habitação tradicional) e ainda são geralmente 

escuras, numa ideia vaga de afugentar os insetos. Deste modo, algumas recentes melhorias 

alcançadas na provisão de água ainda não puderam reduzir a alta prevalência de doenças 

diarreicas, de via oral-fecal, que infligem a região. Uma das razões para tanto é que as fezes 

das crianças não são vistas como poluidoras ou prejudiciais e as mulheres rotineiramente 

manipulam estes dejetos e limpam seus bebês utilizando as mãos. Os adultos em sua maioria 

se esforçam para defecar mais distante da moradia. Já crianças, pessoas com dificuldades 
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especiais e idosos terminam por defecar nas áreas mais próximas a casa. Tanto as crianças 

como os adultos, caminham pés-descalço, resultando numa maior contaminação e 

proliferação dos parasitas. Há ainda a presença e a proximidade com cães, gatos e outros 

animais domesticados.  

A maior parte das latrinas visitadas na área (Figs. 1 & 2), encontravam-se sujas, 

pobremente conservadas, e, em muitos casos, colapsadas, fazendo com que as pessoas 

seguissem optando pela defecação a céu aberto em detrimento ao uso de estruturas mal 

conservadas, escuras e muitas vezes infestadas por insetos. E isto faz com que sua atitude em 

relação a este sistema seja em grande parte negativa. Somado a isso, a construção e o reparo 

de latrinas é bastante caro e encontra-se fora da alçada de boa parte das administrações 

públicas na região. Alguns dos professores informam que não existem ideias para remediar a 

situação, e especialmente devido aos alagamentos sazonais, reconhecendo não haver soluções 

disponíveis e contribuindo assim para a permanência das práticas defecação a céu aberto. 

  

Figs. 1 & 2: Latrinas colapsadas em uma escola de Namalu, Karamoja.  

As mulheres são as mais vulneráveis e particularmente prejudicadas com a falta de 

sanitários limpos durante o seu período menstrual nas escolas. Também sofrem risco de abuso 

sexual, e em muitos casos por parte dos professores, facilitado ainda pelo ambiente escuro e 

distante das latrinas. Em escolas onde não há estrutura de latrina é comum que a defecação 

prevaleça nas áreas mais próximas aos prédios, e isto muitas vezes se dá em função da altura 

mais elevada na vegetação e o medo das cobras em áreas mais afastadas, aumentando assim o 

acúmulo de excreta humana e risco de transmissão de enfermidades.  

1.3 A alternativa do Saneamento com base na Compostagem.  

Tendo em vista o contexto apresentado e os múltiplos desafios envolvendo a adoção de 
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latrinas e a defecação a céu aberto em Karamoja, a compostagem da excreta humana e dos 

demais resíduos orgânicos (animais e vegetais) foi identificado como uma potencial 

alternativa e além disso bastante apropriado em função desta zona apresentar grande 

abundância em materiais carbonáceos (folhas secas, aparas de grama, capins, palhas, etc.) e 

disponibilidade de espaço.  

O saneamento com base na compostagem requer uma completa mudança de paradigma, 

transitando de uma atitude passiva para um manejo mais ativo. A reciclagem do ―esterco‖ 

humano requer envolvimento diário porém a estrutura do banheiro ganha muito em qualidade, 

assim como, a experiência do usuário, especialmente se tratando das mulheres, crianças, 

portadores de necessidades especiais e idosos.  

Deste modo, em se tratando da introdução de banheiros de compostagem, uma mudança 

comportamental é plausível pois o usuário do sistema e ao longo do processo educativo torna-

se motivado em possuir um banheiro limpo, sem mau cheiro, com mais conforto e privacidade 

e que de quebra resulta na produção de um adubo orgânico de alta qualidade. E isso, se 

contrasta enormemente com a falta de motivação em se manter latrinas.  

1.4 Banheiro-seco de compostagem: como funciona.  

Num banheiro-seco de compostagem as fezes e urina humanos são coletados em contêineres 

(Fig. 3) impermeáveis com capacidade de 20 a 60 litros para em seguida, após o uso, serem 

recobertos com uma fração de serragem, casca de arroz, serapilheira ou outra partícula 

orgânica fina, visando sobretudo prevenir odores, absorver a urina e repelir os insetos.  

Quando o contêiner encontra-se com aproximadamente 75% de sua carga total, o mesmo é 

fechado com uma tampa e carregado para uma área externa destinada a compostagem (Fig. 4). 

Neste local o material fresco coletado nos contêineres é novamente recoberto porém com 

materiais mais grosseiros como palhas, bagaços, folhas e aparas de grama. A ideia é 

novamente inibir a exalação de odores e repelir insetos enquanto criando espaços intersticiais 

que garantem a manutenção das condições aeróbicas na pilha de compostagem.  
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Figs. 3 & 4: Banheiro-seco e pilha de compostagem numa residência em Namalu, Karamoja.   

A mistura de materiais secos (palhas) com materiais frescos (fezes, urina e restos 

alimentares) contribui para o balanço entre carbono e nitrogênio e consequente elevação da 

temperatura na pilha de compostagem (termofilia). As altas temperaturas alcançadas neste 

processo, em alguns casos ultrapassando os 100 
o
C, são as responsáveis pela eliminação dos 

organismos causadores de doenças.       

Após serem esvaziados na pilha de compostagem, os contêineres são lavados com 

pequena quantidade de água e sabão biodegradável. Toda a água utilizada neste processo ao 

término da lavagem é direcionada, à mesma maneira, para a pilha de compostagem e assim 

nenhum tipo de contaminação se produz ao ambiente. Após secagem e desinfecção sob o sol 

os contêineres são novamente disponibilizados para o uso nos banheiros.    

A adoção dos banheiros de compostagem depende de uma série de fatores relacionados 

principalmente a interface do sistema e o seu gerenciamento – incluindo uma mudança radical 

frente a excreta humana e a superação da fecofobia (medo das fezes).   

 

2. OBJETIVOS DA COOPERAÇÃO ENTRE WHH E GIVELOVE. 

 Formar competências junto ao corpo técnico da WeltHungerHilfe (WHH) e seus 

beneficiários 
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 Estabelecer ações-piloto que fomentem a aprendizagem e funcionem como 

demonstrativo da tecnologia de Saneamento com base na Compostagem  

 Testar e experimentar novos designs com uso de materiais locais acessíveis   

 Incentivar experiências práticas de aprendizagem e de transmissão de conhecimento 

entre aprendizes  

 Estabelecer um esquema de formação de formadores que sustente a instrução de novos 

técnicos e lideranças em saneamento com base na compostagem  

 Mobilizar a comunidade e as escolas para uma melhora no saneamento e higiene 

 Produzir materiais de aprendizagem e levantar dados técnicos sobre a condição do 

saneamento na região 

 Reduzir a defecação a céu aberto e melhorar a saúde pública 

 

3. O PROCESSO EDUCATIVO. 

Com a finalidade de introduzir o sistema dos banheiros-seco de compostagem e educar os 

beneficiários sobre a forma mais correta de utilização, pequenos grupos são selecionados por 

vez. O número de usuários para cada sanitário instalado não pode ser superior a dez e nas 

escolas a prioridade é dada a estudantes e professores que participem do grupo de Higiene e 

Saneamento pré-estabelecido.  

A Formação de Formadores foi a metodologia adotada no processo de implementação e 

expansão da tecnologia para as residências (quinze), escolas (sete) e uma prisão. O pontapé 

inicial de um programa com duração prevista para dois anos, se deu a partir da formação dos 

técnicos e a conversão da latrina em banheiro-seco no escritório central da WHH no distrito de 

Moroto em Karamoja (Fig. 5 & 6). A proposta era que os trabalhadores e facilitadores da 

organização pudessem experimentar e compreender a tecnologia antes de poder replica-la 

junto aos beneficiários. Em complemento e como pré-requisito para poder facilitar nas 

atividades do programa foi solicitado aos educadores e mobilizadores comunitários que 

também experimentassem o protótipo em suas residências.  
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Figs. 5 & 6: Formação dos técnicos da WHH e conversão da latrina em banheiro-seco no escritório. 

Seguindo então a lógica da Formação de Formadores, a primeira escola foi qualificada por 

dois técnicos da WHH e supervisionado por GiveLove. Por sua vez, as escolas seguintes foram 

instruídas por alguns estudantes e professores da escola anteriormente beneficiada e com a 

supervisão dos técnicos da WHH (Fig. 7 & 8).   

  

Fig. 7 & 8: Processo de formação de formadores nas escolas.  

Ao encorajar a aprendizagem entre escolas e pares, estudantes e professores adquirem 

habilidades práticas e experiência para transferir conhecimentos, multiplicando assim o efeito 

da formação e criando um ambiente de troca mais horizontal. A literatura sugere que suportar 

a aprendizagem de pessoa para pessoa pode ser mais eficaz do que confiar no mérito de um 

facilitador apenas.  

As experiências de aprendizagem prática e a responsabilidade de ensinar o próximo 

contribuem para que professores e estudantes desenvolvam maior senso de pertencimento, 

confiança e empoderamento, contribuindo sobremaneira para uma crescente mudança de 

atitude perante a crise sanitária.   

 



 

656 
 

4. CONCLUSÕES PRELIMINARES E DISCUSSÃO. 

A utilização de processos participativos de planejamento e capacitação, fundamentados na 

Educação Ambiental não-formal, pode contribuir para estimular o empoderamento dos 

usuários dos sistemas e para desenvolver estruturas institucionais mais democráticas e 

efetivas.  

A Educação Ambiental em Saneamento é tida como uma promissora possibilidade de 

atuação que busca, por meio de ações articuladas, oportunizar a emancipação dos atores 

sociais envolvidos e, com isso, despertar o protagonismo popular na condução das 

transformações esperadas (BRASIL, 2009).  

Por outro lado, a disseminação de experiências práticas que vão ao encontro da 

sustentabilidade não apenas enriquece o repertório de alternativas de gestão, mas também 

mitiga os impactos decorrentes da falta de infraestrutura básica e contribui no processo de 

amadurecimento e entendimento das questões relativas aos problemas de saneamento 

enfrentados pelas populações mais carentes. 

O processo educativo assim como o monitoramento e o suporte técnico contínuos são 

essenciais para que a iniciativa ganhe corpo e possa alcançar mais beneficiários. Pouco a 

pouco as pessoas passam a compreender que suas fezes e a urina, assim como outros resíduos 

orgânicos são materiais valiosos e que não podem ser descartados livremente. Deste modo, 

capacitação e assistência técnica devem ser temas prioritários desde a concepção até  a 

execução do projeto.  

Segundo Rebouças & Proust (2011), a instrumentalizaçaõ dos agentes locais é uma 

ferramenta de suma importância para c oncretizar uma participaçaõ efetiva no planejamento 

urbano. Isto porque saõ os próprios moradores quem utilizaraõ as instalações sanitárias e que 

irão contribuir de forma definitiva para a operação e manutenção das mesmas. 

Por outro lado, a tecnologia implementada deve prioritariamente atender às necessidades e 

práticas da comunidade estudada . Frequentemente a fronteira do saneamento é associada à 

falta de infraestrutura e naõ consideram a enorme carência em capa cidades em todos os 

níveis. Deste modo, há uma demanda crescente por mais processos formativos e consequente 

apropriação por parte dos beneficiários das tecnologias em Saneamento Descentralizado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 Com abundância de espaço e uma variedade enorme de materiais carbonáceos, os inputs 

básicos para o bom funcionamento de um banheiro de compostagem são plenamente atendidos 

na região de Karamoja.   

 Os beneficiários demonstram maior interesse em gerenciar os banheiros de compostagem 

quando comparados as latrinas. 

 A qualidade dos materiais na construção, assim como o design e a estética dos banheiros 

influenciam positivamente na adesão e mudança de comportamento dos beneficiários.  

 Sessões curtas porém que encorajem os processos de troca, principalmente a partir da 

formação de formadores, demonstram ser uma maneira eficaz de empoderar os beneficiários e 

promover um câmbio de atitude nas pessoas frente ao saneamento.  

 O design e a apresentação dos banheiros deve atender a diversidade de gênero e as pessoas 

com necessidades especiais. 

 A organização nas escolas a partir dos clubes de Higiene e Saneamento é uma forma de 

mobilização bastante eficaz e contribui para um maior envolvimento por parte dos 

beneficiários. 

 Desde que transcorrido um processo educativo e um acompanhamento frequente, tanto as 

escolas como as casas demonstram ser capazes de gerenciarem seus sistemas de saneamento.  

 Com aumento no volume de excreta a ser compostada é necessário maior investigação quanto 

a coleta, processamento e uso de outros materiais carbonáceos eventualmente disponíveis na 

região.  
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SERVIÇO SOCIAL AMBIENTAL – UMA CONTRIBUIÇÃO 

TEÓRICA  
 

Silvia Carla Bauer Barcellos
239

 

 

RESUMO: O presente estudo objetiva contribuir para a renovação crítica do Serviço Social 

por meio da captura de novas expressões da questão social, objeto da intervenção profissional. 

A partir da visão da problemática socioambiental, este ensaio teórico propõe a aproximação 

do social e do ecológico como base das ações técnico-operativas, assim como explicita a 

necessidade de dar ênfase às mediações sistêmicas e de característica transversal. Nesse 

sentido, apresenta reflexões que podem alicerçar a atuação de assistentes sociais na causa da 

sustentabilidade ambiental, não somente no campo específico, mas em todas as frentes da 

atuação profissional. Por meio da inclusão da variável ambiental nas políticas e nas práticas, 

pretende-se evidenciar a urgência de o Serviço Social imprimir efetividade ao agir 

profissional comprometendo-se com a causa da sustentabilidade do sistema humano no 

planeta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crise ambiental. Sustentabilidade, Serviço Social. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O problema da insustentabilidade socioambiental está inscrito na agenda planetária 

internacional e é tarefa que se coloca como responsabilidade dos diversos atores sociais. Mas, 

o que há por ser feito? O espírito interrogativo aqui emerge para relacionar o Serviço Social à 

questão da insustentabilidade meio ambiental. Como expressou Iamamoto (2007, p. 240), ―o 

Serviço Social rompeu com a endogenia na análise da profissão, defrontou-se com os 

processos sociais macroscópicos que circunscrevem seu desempenho‖. É, pois, nesse 

propósito de ampliação das percepções que trazemos elementos teóricos que poderão 

estimular os profissionais de Serviço Social para um papel mentor na questão socioambiental. 

Sem adentrar propriamente no âmbito das relações de mediação que caracterizam as práticas, 

neste ensaio teórico enfocamos alguns aspectos de atenção que concorrem para imprimir 

caráter ecológico à atuação profissional.  

Esta elaboração tem característica singela e não exaustiva. Seu conteúdo, na 

perspectiva exclusiva das ciências humanas e sociais, pretende instigar outros estudos que 
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façam despontar, cada vez mais, formas efetivas de intervenção técnico-científica.  

Inicialmente trazemos uma visão geral da questão socioambiental, situando a base de 

evolução histórica que a conforma e o impasse trazido pela crise do modelo de 

desenvolvimento. No seguimento apresentamos, a partir de autores escolhidos, uma visão 

prospectiva que pode se constituir em uma das chaves teóricas para ações promotoras de 

sustentabilidade a serem consideradas no Serviço Social.  

 

O QUADRO DE INSUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – O PROBLEMA  

 

Sustentabilidade é um conceito sistêmico que se relaciona aos aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais da atividade humana, na equação de um passado e de um 

futuro. Requer a intencionalidade de, hoje, (pre)ocupar-se com o amanhã.  

A história da vida humana na terra retrata grandes contradições no relacionamento 

com o meio ambiente. O homem rompeu unilateralmente o antigo pacto de união ao habitat: 

para alcançar o objetivo do progresso, o meio biofísico passou a ter caráter meramente 

instrumental. Assim, ao deixar de fazer parte do sistema que lhe dava sustento, como a 

qualquer outra forma de vida, a sociedade humana lhe infligiu um estado de estresse 

antropogênico, como definido por Dashefsky, o ―impacto da intervenção humana no meio, 

extraordinário em abrangência e magnitude‖ (1997, p. 127). 

No exame das causas da crise socioambiental é perceptível a desordem da biosfera 

frente à dualidade terra-mundo. Nesse mesmo sentido a visão de Leis (1995), quando aponta a 

coexistência de duas realidades: uma, mais permanente, a do planeta, em que a terra e a 

biosfera formam uma grande síntese de sistemas interativos e complexos (orgânicos e 

inorgânicos) e, outra, mais transitória, a do mundo, derivada da ocupação da Terra pela 

espécie humana.  

Atualmente, o problema ambiental está presente no cotidiano das pessoas e já habita 

a subjetividade individual e coletiva. Frente à confirmação dos riscos planetários, são 

requisitados esforços mundiais para viabilizar a vida que está por acontecer. Como em 

Kisnermann (1998, p. 9): ―la crisis es un momento particular del desarrollo de las 

contradicciones internas de un sistema‖. Mas, ainda que a visão ecológica propagada desde o 

século anterior possa ainda reordenar a peregrinação da humanidade ao confrontá-la com a 

necessidade de encaminhar a sustentabilidade, impõe-se um enorme desafio ao sistema social 
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humano, pois, mesmo reconhecendo o problema ecológico global, ainda precisa tomar para si 

a especial tarefa de repensar o modo de vida consumista próprio do capitalismo de mercado. 

No século anterior, uma provável transição foi sinalizada pelo pensamento antigo 

convivendo com o novo. Essa reação à problemática socioambiental veio das ideias 

ambientalistas em profusão, dos movimentos sociais, das ações de organizações não 

governamentais, pela incorporação de legislações e por programas em nível de organismos 

governamentais. As discussões postas em cena no debate internacional convergiram, sim, para 

a busca de equidade social, da prudência ecológica e da eficiência econômica através de um 

modelo de desenvolvimento sustentável. Contudo, apesar da força de penetração dessa noção, 

o que sobressai, ainda agora, é o caráter ambíguo do conceito, do qual resultam muitas 

interpretações e poucos consensos.  

Morin, quando se reporta ao desenvolvimento sustentável como insustentável, 

afirma: ―É necessário substituir o quantitativo ‗mais, mais!‘ pelo qualitativo ‗menos, porém 

melhor.‖(2014, p. 162). O autor propõe uma sociedade de conviavilidade pela instauração de 

novas solidariedades e assim arremata: ―Nesse sentido, todas as reformas de que temos 

necessidade, reforma da vida, reforma ética, reforma do pensamento, reforma da educação, 

reforma da civilização, reforma política se articulam umas às outras‖ (2014, p.164). Essas 

ideias se articulam com a concepção transformadora e ingressam como respaldo teórico para o 

Serviço Social. 

O avizinhar de uma época de transformação ainda se apresenta incerto quanto à 

medida e velocidade, mas se mostra imprescindível para o alcance de um modelo econômico 

que pense e respeite a base ecológica da vida e, nesse enfoque, surge a necessidade de integrar 

o social e o ecológico, o que funda uma posição teórica importante para o Serviço Social 

diante de duas realidades, a biosfera, o meio biofísico, e a sociosfera, o meio cultural 

(Irigalba, apud Aguado, Gómez e Pérez, 2007). É, pois, com essa visão dual que neste estudo 

tratamos de enfatizar a necessidade de que a ética ecológica se incorpore ao agir profissional 

dos assistentes sociais, não somente no campo específico do trabalho meio ambiental, mas em 

todas as práticas interventivas, a partir da compreensão e consideração das variáveis 

ecológicas que integram as diversas realidades.  

 

 

SERVIÇO SOCIAL AMBIENTAL – A INTEGRAÇÃO DO ECOLÓGICO E DO 
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SOCIAL 

 

O que se impõe como essencial para uma lógica civilizatória que dê conta da questão 

da sustentabilidade ambiental é o fenômeno que a precede, a consciência ambiental. Embora 

não esteja precisamente definida, esta pode ser vista como o despertar de uma sensibilidade 

sobre o real sentido da destruição do meio ambiente e suas consequências futuras. Para Lima 

(1998), manifesta-se como a compreensão intelectual de uma nova realidade, desencadeadora 

de sentimentos e ações que atingem as relações sociais e as relações das pessoas com o 

ambiente. Esse entendimento, que implica em reconhecer o caráter sistêmico da vida, adquire 

centralidade na atuação especializada do assistente social.  O processo de conhecer – sentir – 

agir, segundo Bonder (1996), requer uma nova postura, ecocêntrica, em que tenha lugar a 

lógica de desenvolvimento que reconheça que toda ação humana reflete no ecossistema. No 

mesmo sentido o pensamento de Kisnermann (1998, p. 13): ―Hay que trabajar para el 

desmoronamiento de los estilos de vida de la sociedad industrial y su reemplazo por otros que 

aseguren una calidad de vida‖. 

Como expõem Aguayo e García, ancorados no pensamento de A. Hawley, o sistema 

humano se depara, então, com uma dependência essencial que lhe exige um processo de 

adaptação. Embora não culmine em equilíbrio perfeito, é o que lhe poderá permitir 

subsistência permanente (apud. Aguado, Gómez e Pérez, 2007). 

Para Irigalba, o mundo construído, o da cultura humana, precisa ainda evoluir para 

integrar o aspecto social e o ecológico e, nessa necessidade, prevê o papel mediador dos 

profissionais de Serviço Social, por meio do recurso metodológico da participação social 

(apud. Aguado, Gómez e Pérez, 2007). Nesse mesmo rumo, Aguado e García citam Robinson 

na formulação de dois princípios da sustentabilidade: o ecológico e o sociopolítico. Destacam 

este último como o principal para o Serviço Social e propõem, a partir da inclusão da variável 

ecológica nas políticas e práticas sociais: 

 

1º Reconhecer que os recursos socioambientais são limitados e, portanto, fazer com 

que a comunidade se conscientize dessa realidade. 2º Garantir o equilíbrio entre a 

dimensão sociopolítica e ecológica em cada uma das intervenções sociais, 

encaminhando-se para uma sociedade sustentável. 3º Incorporar esse discurso nos 

espaços de poder e tomada de decisões em matéria social. 4º Garantir a participação 

ativa da população afetada, ou seja, aquela com a qual intervimos diariamente. 5º 

Desenvolver conceito mais amplo de justiça social que incorpore o equilíbrio 

ecológico como um meio para obter equidade social (Aguado, Gómez e Pérez, 2007, 
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p. 59 e 60). 

 

Outra visão importante está em Librero, Vélez e Sánchez ao afirmarem que em uma 

realidade que é biopsicossocial, geralmente os assistentes sociais conformam seu objeto 

profissional em torno do objetivo-subjetivo enquanto psicossocial, delegando o aspecto ―bio‖ 

a outras disciplinas. A respeito disso sugerem:  

 

a)Julgamos necessário alimentar nossas conexões neurais de informação 

significativamente diferente. Essa informação ajudará a gerar o conhecimento 

diagonal-intuitivo e esse estado expansivo da consciência, que nos servirá para 

compreender que ser agentes educativos nos obriga à projeção (como conhecimento 

para fora e para adiante), nos faz desembocar na introspecção e definitivamente nos 

embarca na retrospecção (à construção desde a origem e do quadro completo-

complexo da vivência humana. b)Essa tarefa não deixa de ser um imperativo 

deontológico. A motivação ética da solidariedade leva-nos irremediavelmente do 

expansivo-natural à ética ecológica [...]. c)Devemos nos esforçar para distinguir 

entre a autenticidade das necessidades noosféricas e os defeitos dos enfoques 

teórico-práticos que podem ser oferecidos a nós para satisfazer necessidades. Para 

trabalhar a partir e no mal-estar biopsicossocial (apud. Aguado, Gómez e Pérez, 

2007, p. 56 e 57). 

 

 

O caráter técnico e operativo do Serviço Social, necessariamente, concretiza-se em 

algum contexto ambiental e esse é também um aspecto fundamental a ser apreendido. É na 

interação da pessoa e do meio que se manifesta a questão social, objeto da ação. Mas, por 

óbvio que pareça, será somente por um olhar ampliado de atenção que se poderá configurar a 

face meio ambiental para pautar a ação profissional. Sobre essa efetivação, vale também 

destacar o pensamento convergente de Kisnermann (1988) quando assinala a existência de 

uma nova questão social e nela arrola a gestão ambiental como um dos espaços para a 

intervenção do trabalhador social quando integra ou coordena ações coletivas de 

conscientização. 

Também deve ser aqui resgatado o sentido ecológico de compreensão do sistema 

social humano pela via do ambientalismo multissetorial que, a partir da década de 80 do 

século passado, expandiu-se junto às associações e grupos comunitários, agências estatais, 

organizações não governamentais, cientistas, políticos e educadores para, através do 

comprometimento de todos os segmentos da sociedade, serem alcançados avanços em direção 

à sustentabilidade.  

Para além de reconhecer o efeito agregador do multissetorialismo, os assistentes 

sociais, a partir da compreensão sistêmica da questão ambiental, ficam convocados para ações 
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articuladas e propositivas junto às políticas setoriais: habitação, transporte, saúde, saneamento 

e outras que, correlatas e complementares, devem se manter no foco da preservação dos todos 

os ecossistemas. Enfim, os profissionais de Serviço Social podem imprimir o necessário 

caráter de transversalidade à questão socioambiental, problematizando-a nos vários campos da 

realidade em que atuam. Por esse ponto de vista, o pensamento ecológico deve estar incluído 

em todos os projetos de intervenção e precisa aflorar junto a equipes multidisciplinares, aos 

tomadores de decisões e a todas as pessoas, assim influenciando comportamentos fundantes 

de uma nova ordem societária de cuidado da vida.   

Outros ingredientes se acrescentam à fermentação do social no ecológico, ou do 

ecológico no social. Isso é trazido a seguir, com breves teorizações extraídas do pensamento 

social. 

Teorias aportadas em Capra (1996) enriqueceram o movimento intelectual surgido ao 

final do século 20, com estudos da mente e do conhecimento sob um ponto de vista 

interdisciplinar e sistêmico de grande importância para a ação socioeducativa transformadora. 

Capra (2005) desenvolve uma visão conceitual a partir de uma estrutura unificada para a 

compreensão dos fenômenos biológicos e sociais. Em suas obras, descreve e interpreta a 

Teoria de Santiago, dos biólogos Maturana e Varella, a qual identifica o conhecimento como 

o próprio processo do viver. Nessa concepção, todos os organismos vivos, vegetal, animal ou 

humano, estabelecem interações cognitivas com seus ambientes e isso se relaciona à 

autopoiese
240

. Neste conceito, os sistemas vivos estão ligados estruturalmente ao seu 

ambiente, se produzem e transformam continuamente. À medida que reagem às influências 

ambientais com mudanças contínuas, seu comportamento futuro é alterado porque causa 

adaptação, aprendizado e desenvolvimento. A sequência de mudanças estruturais (acoplagens 

estruturais) define um caminho de registros de desenvolvimento (atos cognitivos), que 

formam uma história. Ao responder autonomamente às perturbações do ambiente e 

especificarem para si os seus arranjos, os seres vivos especificam também quais as 

perturbações que desencadeiam as mudanças. Isso dá ao sistema vivo a liberdade de decidir o 

que percebe e o que aceita como perturbação. Nesse sentido, nas palavras do autor, ―produz 

um mundo‖ através do processo de viver.  

A teoria da cognição está estabelecida como campo de estudo interdisciplinar, e 

ingressa com importância neste estudo, quando deslocamos sua aplicação aos sistemas 
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 Autocriação. 



 

665 
 

complexos e identificamos a consciência como processo cognitivo no domínio social. E 

também porque, pela consciência reflexiva, é que podem ser elaborados novos valores, 

crenças, objetivos e estratégias. É por essa linha teórica que chegamos ao ponto de perceber 

um trabalho social junto ao sistema que, praticável, também apreende e aprende, desenvolve-

se, faz história e se renova. 

Também destacamos do pensamento de Dilthey (2014) que unidades vitais 

individuais socialmente interligadas não existem senão articuladas em famílias, associações, 

nações, eras ou como humanidade. Esse é outro ponto interessante que pode ser introduzido 

no debate teórico para o Serviço Social Ambiental. Segundo o autor, é somente a partir dos 

nexos estruturais individuais e coletivos que se pode alcançar o conhecimento sobre o 

desenvolvimento humano enquanto realidade histórica. É necessária, então, a compreensão de 

que não há somente um estado de coisas, mas um nexo interno entre as pessoas que estejam 

ligadas por esse estado de coisas. E não apenas isso, pois sua expressão, seja na arte, na 

religião ou na filosofia, precisa apontar também para um nexo comunitário, em que indivíduos 

se sintam em ligação ao mesmo tempo em que conservam suas posições diferenciadas ante o 

todo que os une.  

Também referenciada no mesmo autor a ideia de que o procedimento indutivo é 

propulsor de ação frutífera de ampliação da consciência para o cuidado do sistema planetário, 

ou seja, é necessário incentivar aberturas para uma dialética interna que promova ação 

baseada em um saber universalmente válido para as pessoas. Pelo reconhecimento e o respeito 

às estruturas psíquicas particulares, é preciso o empenho que faça surgir, no âmbito 

individual, a decisão para a vivência de valores vitais para um agir ecológico (Dilthey, 2014). 

Com esse sentido é que pode ser pensada a consciência planetária nas intervenções 

no campo social. Não apenas como conceito, mas como vivência. Observar o mundo humano-

social-histórico a partir dos nexos particulares, o das pessoas, para então perceber a existência 

de um nexo comum. Isso é o que poderá constituir a ecologia como uma representação 

universal a ser considerada no Serviço Social. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existem luzes epistêmicas que podem criar e recriar o fazer profissional. Para isso, é 
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preciso adotar o enfoque transdisciplinar e reconhecer, no novo conhecimento, os sinais que 

convergem para a superação do problema ambiental, uma das expressões da questão social. O 

Serviço Social, enquanto disciplina e profissão inscrita no campo das ciências sociais 

aplicadas, precisa estabelecer maior autonomia intelectual por meio de constantes pesquisas 

no amplo campo do conhecimento humano-social. Esse é um movimento importante que lhe 

dará conformação teórica e, em contrapartida, poderá acrescentar novas produções aos 

acervos das ciências basilares.  

O projeto ético-político do Serviço Social, então, pode ir ao encontro da causa da 

sustentabilidade socioambiental, para a qual podem convergir ações enquanto campo 

profissional específico. Mas, é preciso destacar, as mesmas concepções que norteiam e 

concretizam o Serviço Social Ambiental, devem perpassar todos os campos da atuação. É 

desse modo que alcançará todas as frentes de trabalho, imprimindo-lhes característica 

ecológica e ecologizante. Identifica-se, portanto, um importante papel para os assistentes 

sociais ao estabelecerem mediações para relações ecológicas no âmbito da sociosfera. Mais do 

que facilitadores, mentores de ações transformadoras a partir da visão sistêmica sobre o 

processo da vida na Terra. 
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RESUMO: O presente texto apresenta a experiência da comunidade aprendente do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, no Subprojeto Educação Ambiental 

– EA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, desenvolvida com a Escola Estadual 

de Ensino Médio Silva Gama, no Balneário Cassino, em Rio Grande– RS, no período de dois 

anos letivos. Participaram do projeto a professora coordenadora, a professora supervisora do 

subprojeto na escola, licenciandos de diferentes áreas do conhecimento, estudantes da 

Educação Básica e a comunidade escolar, numa ação educativa interdisciplinar em Educação 

Ambiental. Tendo como fonte de inspiração as ideias de Freire, os estudos sobre EA crítica e 

formação de professores. As ações desenvolvidas foram fundadas na educação libertadora e 

possibilitaram associar a formação e o trabalho docente aos estudos e práticas de EA com a 

escola.  Nesta perspectiva, o PIBID-EA consolidou-se como uma proposta de projeto na 

escola, potente para articular EA, escola, universidade e formação docente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Escola. Formação de professores.  

 

 

Introdução 

Este trabalho abarca as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Subprojeto Educação Ambiental – PIBID - 

EA, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com a Escola Estadual de Ensino 

Médio Silva Gama, no município do Rio Grande, no período de 2012 a 2014. 

Integramos o grupo PIBID– EA como professora supervisora da escola, realizando as 

atividades com cinco licenciandos da universidade de diferentes áreas do conhecimento. 

Todas as ações educativas foram orientadas pela professora coordenadora do subprojeto na 

universidade, num movimento dialógico, a partir de pressupostos teóricos que nos 

oportunizasse a problematização das ações de formação docente. 
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Ao longo deste texto, apresentamos as práticas educativas experienciadas com a 

escola, desde a realização de um estudo diagnóstico para compreender as concepções de EA 

que permeiam a prática escolar até a concretização de práticas pedagógicas fundamentadas na 

EA cidadã. 

Dentre as atividades desenvolvidas no PIBID, aposta-se na escrita como uma 

ferramenta que potencializa a formação de professores, inclusive quando o registro se dá no 

coletivo, por meio de portfólios. Assim, apoiamo-nos nas escritas nos portfólios para 

reafirmar nossas reflexões.   

É importante ressaltar, que este trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de 

Curso- TCC da autora, referente ao Curso Lato Sensu Formação de Professores na Narrativa 

da Docência, concluído em 2014, na FURG. 

Todas as ações educativas foram edificadas na concepção freireana de educação e 

embasadas nos estudos em EA crítica, com subsídios teóricos no campo da formação de 

professores em comunidades aprendentes. E, esta vivência articulou a formação e a ação 

docente aos estudos e práticas de EA na e com a escola, na perspectiva da educação 

libertadora, problematizadora e emancipatória.  

 

Desenvolvimento 

Num primeiro momento, a comunidade aprendente do PIBID – EA reuniu-se com a 

equipe gestora da escola para apresentar a proposta de trabalho inicial do grupo: Um estudo 

diagnóstico da EA na escola e o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares 

de EA com a comunidade escolar, a partir do levantamento das demandas da escola. 

Ao elencarmos na escrita comunidades aprendentes, cabe salientar que entendemos a 

partir de Galiazzi e Moraes (2013, p. 265) que: 

Comunidades aprendentes de professores constituem espaços de formação 

qualificada para todos os que neles se envolvem efetivamente. Professores iniciantes 

juntamente com professores experientes aprendem juntos sobre seu ofício. Embora 

cada professor se construa em comunidades aprendentes, modos compartilhados de 

ser professor são produzidos. 
 

A partir de então, deu-se início ao estudo diagnóstico que foi desenvolvido no 

período de setembro a novembro de 2012, nas seguintes etapas: o conhecimento da história da 

escola e a sua caracterização; análise do Projeto Político Pedagógico- PPP e as concepções de 

EA presentes no mesmo. O período de diagnóstico, assim como as demais etapas do projeto, 
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foram registradas em portfólios coletivos, conforme consta abaixo: 

 

Princípio da Incerteza: as coisas que observamos nos modificam, assim como nós 

modificamos as coisas que observamos. Nesse caso fui modificado pelo ambiente 

escolar mais uma vez. Sinto que posso cada vez mais, através da experiência me 

diferenciar e pretensamente, melhorar este mundo tão perturbador. Em 

contrapartida, modifiquei a escola com meu olhar. Mais uma vez ela deixou de ser 

uma instituição falida a serviço das classes dominantes, para se tornar um espaço 

de esperança. 

(Licenciando C. Texto extraído do PORTFÓLIO COLETIVO DO PIBID – 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2012-2013, s/p). 

 

O conhecimento da escola foi o primeiro passo para compreendermos a sua realidade 

e a sua organização no campo político e pedagógico, bem como o seu entorno e suas 

demandas, pois assim como Arroyo (2000, p.19), entendemos que ―quanto mais nos 

aproximamos do cotidiano escolar, percebemos que a escola gira em torno dos professores, de 

seu ofício, de sua qualificação e profissionalismo. São eles e elas que a fazem e reinventam.‖   

Pesquisamos a história da escola, desde a sua origem, a sua caracterização 

sociocultural e a sua relação com a comunidade, por meio de estudo de documentos, relatos 

de professores e funcionários, família e alunos e levantamento de registros fotográficos. Isto 

para o reconhecimento e expressão de sua identidade, de acordo com a realidade onde está 

inserida, pois pensamos ser importante saber como a escola se estrutura, bem como seu 

processo pedagógico se organiza e é acompanhado e avaliado.   

A etapa da elaboração do diagnóstico e a sua realização oportunizaram-nos uma 

significativa experiência de como se dá a prática educativa. Assim, fomos conhecendo a 

escola em toda a sua dinamicidade. 

O PIBID EA está vivendo a escola! Estudo, reflexões, experiências construídas pelo 

grupo, fundadas na ética, nos saberes, no pertencimento e compromisso com as ações 

de EA, de forma interdisciplinar e contextualizada. 

(Professora supervisora. Texto extraído do PORTFÓLIO COLETIVO DO PIBID – 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2012-2013, s/p). 

 

Estar na escola, conhecer suas rotinas e as relações que são construídas neste lugar 

despertou no grupo de licenciandos e professoras participantes do projeto o sentimento de 

pertencimento, como aponta Cousin (2010, p. 95), ―a compreensão do lugar é fundamental 

para a construção do sentimento de pertencimento, porque significa entender para além das 

suas condições naturais ou humanas o que acontece no espaço onde se vive‖.  

Assim, o trecho extraído do portfólio reitera a importância da escola como lugar de 

pertencimento e aprendizagem.  
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Entrar na escola com olhar investigativo, olhar de querer pertencer àquele espaço, 

me sentir nele e, quem sabe, me identificar com ele. Olhar a Escola como um lugar de 

aprendizagens. (Licenciando B.Texto extraído do PORTFÓLIO COLETIVO DO 

PIBID – EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2012-2013, s/p). 

 

Cabe enfatizar a relação de trabalho que foi estabelecida entre o PIBID – EA com a 

escola. Uma relação dialógica, fundada na ética, no respeito e na colaboração, a qual todos os 

setores da escola acolheram e envolveram-se com a proposta. 

Um dos momentos significativos neste processo de compreensão da realidade escolar 

foi o estudo PPP da escola.  Essa ação fez com que ratificássemos a sua importância e 

significação, enquanto instrumento coletivo de organização do processo educativo como um 

todo (Veiga, 2002), indo além de um simples agrupamento de planos estritamente 

burocráticos.  

A partir do conhecimento da escola, de sua organização político-pedagógica, foi 

construído um instrumento de pesquisa, para termos uma visão sobre as concepções de EA 

que permeiam as práticas escolares. A investigação sobre as concepções de EA presentes na 

escola foi uma etapa importante para compreendermos como ela acontece no contexto 

educativo, como é concebida e vivenciada. 

Freire (1981, p. 35), ao falar sobre a pesquisa, pronuncia que: 

 
No uso de instrumentos de pesquisa, a minha opção é libertadora, se a realidade se 

dá a mim não como algo parado, imobilizado, posto aí, mas na relação dinâmica 

entre objetividade e subjetividade, não posso reduzir os grupos populares a meros 

objetos de minha pesquisa. Simplesmente, não posso conhecer a realidade de que 

participam a não ser com eles como sujeitos também deste conhecimento que, sendo 

para eles um conhecimento anterior (o que se dá ao nível da sua experiência 

quotidiana) se torna um novo conhecimento. 

 

A escolha dos participantes da pesquisa sobre as concepções de EA ocorreu a partir 

do início das atividades do PIBID – EA na escola (às quartas-feiras, no turno da manhã), pois 

era neste período que todos os membros do grupo estavam juntos para desenvolver o trabalho 

de forma colaborativa e coletiva.  

Foram entrevistados 56 alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, oito professores e 

cinco funcionários. Também participaram da pesquisa 35 membros da família, sendo sete com 

curso superior, quatro com Ensino Médio, seis com Ensino Fundamental. Contudo, 18 dos 

familiares participantes não responderam à questão relativa à escolaridade.  
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As questões propostas foram: Para você, o que é meio ambiente? No seu entender, o 

que são problemas ambientais? O que você entende por Educação Ambiental? Você percebe 

ações em relação à Educação Ambiental na escola? Participa de alguma? Em caso 

afirmativo, descreva. O que você entende como relação escola e comunidade? 

O trabalho com as entrevistas foi desenvolvido com a comunidade escolar, 

ultrapassando o mecanismo pergunta e resposta, portanto, uma prática dialógica que 

possibilitou a reflexão e a compreensão do contexto pesquisado. 

Quanto às concepções de Educação Ambiental presentes na escola, muitas são as 

visões que se apresentaram, mas ainda é muito recorrente a visão de uma EA marcada por 

uma tradição naturalista. Como assegura Carvalho (2004, p. 35-6):  

Esta baseia-se principalmente na percepção da natureza como fenômeno 

estritamente biológico, autônomo, alimentando a ideia de que há um mundo natural 

constituído em oposição ao mundo humano. A ―natureza do naturalismo‖ é aquilo 

que deveria permanecer fora do alcance do ser humano. 

 

Considerando a proposta de trabalho para compreender a EA na escola e como essas 

concepções atravessam e constituem a prática escolar, podemos afirmar, como diz Layrargues 

(2002, p. 10):  

[...] se a educação ambiental localiza-se na interface da Sociedade, Educação e 

Natureza, ela necessariamente se relaciona com outra questão simultânea à mudança 

ambiental: a mudança social (reversão do quadro de injustiça social). Até porque a 

educação ambiental, antes de tudo, é Educação. 

 

Assim, antes de buscarmos especificamente quais as concepções de Educação 

Ambiental na prática escolar, precisamos analisar e compreender as concepções de educação. 

Uma educação para a manutenção ou para a transformação das atuais condições sociais?  

 Na perspectiva da edificação da educação como emancipação, temos como 

referência a Educação problematizadora, libertadora, crítica e dialógica, como um processo de 

humanização do homem. Freire (2001, p. 72) diz que a educação libertadora, 

problematizadora ―se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão se 

percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham‖. A EA na 

visão crítica é pautada pelas relações dialógicas e horizontalizadas de reflexão e ação no 

mundo, como registra Loureiro (2012, p. 80) dialogando com as ideias de Freire: 

 

O cerne da educação ambiental é a problematização da realidade, de valores, de 

atitudes e comportamentos em práticas dialógicas. Ou seja, para esta, conscientizar 
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só cabe no sentido proposto por Paulo Freire de ―conscientização‖ de processo de 

mútua aprendizagem pelo diálogo, reflexão e ação no mundo. Movimento coletivo 

de ampliação do conhecimento das relações que constituem a realidade, de leitura do 

mundo, conhecendo-o para transformá-lo e ao transformá-lo conhecê-lo. 

 

Os resultados da pesquisa sobre as concepções de EA na escola originaram o 

trabalho Aprender e caminhar juntos: Reflexões e Aprendizagens sobre Educação Ambiental 

na escola, o qual foi apresentado à escola como resultado de nossa primeira ação e foi 

socializado com o grupo do PIBID – EA, da universidade, e no XII Encontro sobre 

Investigação na Escola, em Santa Maria – RS, em agosto de 2013.  

Entendemos que o desenvolvimento de uma proposta de trabalho por meio de 

projetos é uma forma significativa, problematizadora e interdisciplinar para ressignificar a EA 

na escola, mas é preciso ir além e desenvolvermos outras ações em que a EA esteja articulada 

ao seu PPP.  

Então, nosso desafio foi a elaboração de um projeto de EA para ser desenvolvido 

inicialmente com os educandos, que lhes oportunizasse a leitura e a compreensão da 

realidade, como sujeitos históricos, autônomos no seu pensar e coletivos na busca das 

transformações sociais. E, gradativamente, buscar envolver toda a comunidade escolar nas 

ações de EA, numa proposta alicerçada na cidadania e no desenvolvimento de ações 

educacionais comprometidas com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

O desenvolvimento de uma EA para a formação da cidadania precisa 

necessariamente perpassar pela reflexão sobre como as questões ambientais têm se constituído 

historicamente, buscando a superação dos problemas ambientais atuais, onde a questão da 

cidadania ocupa o núcleo dos debates. 

Deste modo, a EA não pode ser dissociada da educação para a cidadania, devendo 

ser compreendida como educação política que, para Reigota (2001, p. 10) ―[...] reivindica e 

prepara cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética 

nas relações sociais e com a natureza.‖ 

Nessa perspectiva teórica, iniciamos o projeto Educação Ambiental Cidadã, para ser 

construído com a escola.  Uma ação na concepção de Projeto de Trabalho que, conforme 

Hernández (1998, p. 81): 

 

- Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma. 

- Inicia-se um processo de pesquisa. 

- Buscam-se e selecionam-se fontes de informação. 
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- Estabelecem-se critérios de ordenação e interpretação das fontes. 

- Recolhem-se novas dúvidas e novas perguntas. 

- Estabelecem-se relações com outros problemas. 

-Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi seguido. 

- Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu. 

- Conecta-se com um novo tema ou problema. 

 

Assim, entendemos o projeto como uma alternativa favorecedora da pesquisa da 

realidade, que vai sendo construída de forma interdisciplinar e contextualizada, com 

aprendizagens significativas, onde predominam as atitudes cooperativas e coletivas. 

  A concepção de EA, na qual fica explícito o pensamento do projeto, pode ser 

observada no que diz Loureiro (2012, p. 89), numa dimensão freireana:  

 
- crítica – por situar historicamente e no contexto de cada formação socioeconômica 

as relações sociais na natureza e estabelecer como premissa a permanente 

possibilidade de negação e superação das verdades estabelecidas e das condições 

existentes, por meio da ação organizada dos grupos sociais e de conhecimentos 

produzidos na práxis; 

- emancipatória – ao almejar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais pela 

intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e expropriação 

material; 

- transformadora – por visar a mais radical mudança societária, do padrão 

civilizatório, por meio do simultâneo movimento de transformação subjetiva e das 

condições objetivas. 

 

Esta é uma EA problematizadora, questionadora, emancipadora e libertadora, que 

apresenta as práticas sociais e pedagógicas como espaços de resistência e de invenção. E, a 

cidadania oriunda de todo esse processo cultural, político e pedagógico transformador. 

Deste modo, a construção do Projeto Educação Ambiental Cidadã baseou-se na 

busca pela problematização da realidade, a partir do desenvolvimento da EA crítica, inspirada 

no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos sujeitos individual e 

coletivamente, nos mais amplos entendimentos e possibilidades, que compreende a educação 

como elemento de transformação social. (LOUREIRO, 2012). 

Compreendemos na construção do projeto, que temos o compromisso para a 

(re)construção de representações de cidadania e de intervenção política cotidiana. De elaborar 

uma reação a toda essa descrença vivida, estimulando ao questionamento, à intervenção e à 

resistência. 

Nesse contexto, a EA na concepção crítica, libertadora e transformadora nos inspirou 

em todos os momentos à realização de práticas pedagógicas reflexivas, que promovam a 

vivência da cidadania. 
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Nosso desafio com o projeto foi desenvolver práticas político-pedagógicas de EA, 

considerando a realidade da escola, com um compromisso ambiental, operando no cotidiano 

escolar pela provocação de aprendizagens significativas, pela articulação da prática 

pedagógica à prática social. Construir processos de aprendizagem significativa, pela conexão 

da experiência de vida e dos repertórios já existentes, com questões e experiências que 

possam suscitar novos conceitos e significados para a compreensão do mundo. 

Importa salientar que o projeto foi desenvolvido inicialmente com 20 estudantes dos 

7º anos e 7ª séries
243

 do Ensino Fundamental inicialmente, em encontros semanais, a partir da 

problematização, com o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de ações.  Foram 

utilizadas várias dinâmicas, considerando o diagnóstico ambiental e a construção coletiva, 

sendo uma de nossas referências metodológicas para a operacionalização das ações, a obra 

Ondas que te quero mar (CRIVELLARO, NETO & RACHE, 2001), do NEMA – Núcleo de 

Educação e Monitoramento Ambiental. 

 
Não existe um modelo de projeto, pois cada escola está contextualizada numa 

realidade única que lhe confere identidade. Precisamos conhecê-la. Para isso é 

necessário uma imersão na comunidade, buscando a identificação das 

potencialidades e dos conflitos. (2001, p. 10). 

 

A metodologia adotada alicerçou-se na dialética do conhecimento – ação-reflexão-

ação – do ponto de vista freireano, com o desenvolvimento de ações que contribuíram para 

ampliar, por meio do diálogo, a construção de saberes de forma individual e coletiva. Foram 

desenvolvidas oficinas de aprendizagem, dinâmicas vivenciais, além de trabalhos a campo, 

pesquisa e resolução de situações-problema, assim como a utilização de mídias como filmes, 

revistas, redes sociais, para a socialização de saberes, de informações e articulação do grupo, 

num processo de ensinar-aprender-pesquisar.  

Partimos dos saberes dos educandos para realizar as ações, como a discussão do 

projeto e o levantamento de hipóteses, construindo e ampliando os conhecimentos. Das 

reflexões surgiam várias interrogações e questionamentos e foram desenvolvidas várias 

estratégias para o desenvolvimento do trabalho.  

A EA permeou todas as áreas do conhecimento do currículo escolar, resultando num 

trabalho interdisciplinar e contextualizado, fazendo com que a dimensão ambiental estivesse 
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presente em todos os momentos da prática pedagógica. 

A partir das reflexões e ações realizadas, buscou-se a integração da comunidade 

escolar, com a participação de outras instituições colaboradoras com o projeto, ampliando 

pela sensibilização as práticas de EA cidadã com a escola. 

A avaliação do projeto foi um processo contínuo, participativo e 

investigativo, considerando os seguintes aspectos: verificação do alcance dos objetivos, 

através da observação das ações; reuniões com a equipe do projeto; verificação, por meio de 

uma abordagem qualitativa das produções realizadas com observações e registros (rodas de 

diálogos, relatórios, portfólio); e autoavaliação, através de fichas específicas das ações 

educativas desenvolvidas. 

A cada encontro do PIBID EA com os educandos, o projeto tomou forma e foram 

estabelecidos os seguintes eixos norteadores para a sua operacionalização: Ser natureza; 

pertencimento; realidade ambiental e ações socioambientais transformadoras.  Os eixos 

possibilitaram a prática de uma EA crítica e libertadora.  

A relação dialógica entre licenciandos, professora supervisora e educandos, 

oportunizou a construção de conhecimentos, a troca e a socialização de saberes, num ―Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender‖ (FREIRE, 2009, p. 21). 

Notamos que os educandos estavam envolvidos com o projeto, sentindo-se sujeitos e 

participando ativamente das práticas pedagógicas desenvolvidas, pois ―ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção‖ 

(FREIRE, 2009, p. 22). 

 A todo o momento foram desafiados para a solução de problemas socioambientais, 

constituindo-se cidadãos pertencentes ao lugar onde vivem e percebendo a EA para além da 

visão naturalista, num enfoque crítico e de transformação social.  

As Oficinas de Aprendizagem e as demais ferramentas metodológicas possibilitaram 

a construção de um trabalho interdisciplinar, que rompe com a atual forma de organização do 

currículo escolar, na busca da construção de um currículo para a construção social do saber.  

Consideramos que os educadores e educandos curiosos, criativos e pesquisadores, 

em suas produções, traduzem o que sentem, integrando a escola à pratica social, em processo 

de ressignificação do currículo escolar.  Superam assim, a fragmentação do conhecimento, na 

busca da construção de um currículo que respeita os diferentes saberes, fundado na construção 

social desses saberes. E, nessa perspectiva, Arroyo (2011, p. 37) afirma que: 
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O campo do conhecimento sempre foi tenso, dinâmico, aberto à dúvida, à revisão e 

superação de concepções e teorias contestadas por novos conhecimentos. Os 

currículos escolares mantêm conhecimentos superados, fora da validade e resistem à 

incorporação de indagações e conhecimentos vivos, que vêm da dinâmica social e da 

própria dinâmica do conhecimento. É dever dos docentes abrir os currículos para 

enriquecê-los com novos conhecimentos e garantir o seu próprio direito e o dos 

alunos à rica, atualizada e diversa produção de conhecimentos e de leituras e 

significados.  

 

Experienciamos na escola práticas pedagógicas críticas, num processo libertador que, 

de acordo com Shor e Freire (2000, p. 66) ―[...] não é só um crescimento profissional. É uma 

transformação ao mesmo tempo social e de si mesmo, um momento no qual aprender e mudar 

a sociedade caminham juntos‖. 

Sabemos de nossos limites e desafios como educadores/as, mas principalmente do 

nosso compromisso e das possibilidades de luta política pelas transformações sociais. 

 

Considerações finais 

As práticas pedagógicas experienciadas no PIBID – EA contribuíram para nos 

constituirmos como educadores/as, entendermos com maior profundidade teórico-prática, a 

educação, a escola, a EA, e a formação docente, no ideário da pedagogia crítica, libertadora e 

emancipatória.  

Neste contexto em rede de formação inicial e continuada, de ensinar, aprender e 

pesquisar, a escuta e a dialogicidade foram exercitadas, em encontros onde todos e todas 

somos aprendentes. Num movimento em que professores/as e licenciandos/as aprendemos, 

ensinamos, tornando-nos educadores/as.  

Em comunidades aprendentes reconhecemos o quanto é importante socializarmos 

nossas histórias; compartilharmos nossos saberes e fazeres, de sermos educador/as em 

permanente formação, para a construção de uma práxis pedagógica comprometida com a 

emancipação humana; e assim, lutarmos coletivamente por uma educação libertadora como 

possibilidade para as transformações sociais. 

 

Referências: 

 

ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa.Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

ARROYO, M. G.Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 



 

678 
 

CARVALHO, I. M. Educação ambiental:a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 

2004. 

 

CRIVELLARO, C. V. L.; NETO, R. M.; RACHE, P. Ondas que te Quero Mar: Educação 

Ambiental para Comunidades Costeiras. Porto Alegre: Gestal/NEMA, 2001. 

 

COUSIN, C. S.Pertencer ao navegar, agir e narrar: a formação de educadores ambientais. 

Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande 2010. 

 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia:saberes necessários à prática educativa. 39 ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2009.  

 

______. Pedagogia do Oprimido. 30 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

 

______. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor através da 

ação. In: BRANDÃO, C. R. (Org.) Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

GALIAZZI, M. C. & MORAES, R. Comunidades Aprendentes de Professores: Uma Proposta 

de Formação no Pibid – Furg. In: GALIAZZI, M. C.; COLARES, I. G. (Org.) Comunidades 

Aprendentes de Professores. Ijuí: Editora Unijuí, 2013. 

 

HERNÁNDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Trad. 

Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: ArtMed,1998. 

 

LAYRARGUES, P. P. Muito prazer, sou a educação ambiental, seu novo objeto de estudo 

sociológico. I Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Meio 

Ambiente e Sociedade.GT: Teoria e Meio Ambiente. Indaiatuba, 2002. Disponível em 

<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro1/gt/teoria_meio_ambiente/Philippe%20

Pomier%20Layrargues.pdf>. Acesso em: 27 out. 2013. 

 

LOUREIRO, C. F. B.; Sustentabilidade e Educação:um olhar da ecologia política. Vol. 39. 

São Paulo: Cortez, 2012 

 

PORTFÓLIO  COLETIVO DO PIBID – EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Escola Estadual de 

Ensino Médio Silva Gama –  FURG. Rio Grande, 2012-2013. 

 

REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

 

SHOR, I.; FREIRE, P. Medo e Ousadia:o cotidiano do professor. 8 ed. São Paulo. Paz e 

Terra, 2000. 

 

VEIGA, I. P. A. Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção coletiva. In: ______ 

(Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14 ed.Campinas: 

Papirus, 2002. 

  



 

679 
 

OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO ESTÉTICO-AMBIENTAL A 

PARTIR DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Stela Maris Furtado Ieck autor(a) principal

244
 

Juliana Duarte Simões coautor(a)
245

 

Ewerton Luiz Gauterio Mendes coautor(a)
246

 

Luciana Netto Dolci coautor(a)
247

 

 

RESUMO: O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que através de uma 

intervenção pedagógica desenvolvida com alunos do curso de graduação em Pedagogia tem o 

objetivo de compreender os sentidos e os significados do teatro em sala de aula como 

potencializador da Educação Estética. A experiência com o teatro justifica-se no sentido de 

oportunizar os graduandos com a linguagem teatral, na experiência com teatro, na 

constituição do ―ser‖ professor. Diante disso, consideramos a Educação Ambiental como  um 

processo de transformação social como parte das experiências dos sujeitos no mundo, 

mudanças de atitudes,  de pensamentos, de comportamentos,  dos aspectos culturais e das 

formas de organização, ou seja, mudar o conjunto de relações sociais Nesse sentido, os 

resultados alcançados evidenciam que as atividades desenvolvidas com o teatro, a partir dos 

registros no portfólio, levaram os graduandos a reflexão e possibilitam um campo de 

experiências que envolveu tudo e a todos no processo de criação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Educação Estética. Formação Docente.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Para abordarmos a ação transformadora articulada entre a Educação Estética e a 

Educação Ambiental procuramos demonstrar que através de uma intervenção pedagógica é 

possível ocorrer mudanças por ato de decisão dos grupos, na busca da transformação social. 

Nesse sentido, esse trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida com 

graduandos que tem o objetivo de compreender o processo de inserção e de desenvolvimento 

do teatro na sala de aula como um potencializador da Educação Estética. Acreditamos que ―a 

educação ambiental como educação política é por princípio [...] criativa, pois busca 
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desenvolver metodologias e temáticas que possibilitem descobertas e vivências [...]‖ 

(REIGOTA, 2012, p. 15). 

 Diante disso, a prática em Educação Estética permite alcançar a experiência e as 

vivências artísticas como práticas sociais consentindo que os alunos sejam protagonistas e ao 

mesmo tempo criadores. Nesse segmento, os sentidos e os significados da experiência com o 

teatro na vida acadêmica dos graduandos atuam com a finalidade de oportunizar a experiência 

com a linguagem teatral na constituição do ―ser‖ professor. A pesquisa em questão, está 

vinculada ao Núcleo de Pesquisa Estético-Ambiental sobre o Teatro na Educação - 

NUPEATRO, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 

Para desenvolvimento dessa proposta educativa, os graduandos tiveram que se reunir 

em grupos, seguir um planejamento e construir um portfólio do teatro, onde foram descritas 

todas as atividades desenvolvidas, desde as reflexões, discussões sobre a elaboração da peça à 

redação do texto teatral, todos os encontros foram registrados e analisados. Na análise do 

corpus, são evidenciadas as questões descritas no portfólio. Através de um recorte nos dados 

que norteiam a investigação, são destacas as análises do texto. Em um primeiro momento, as 

reflexões se fizeram sobre os sentidos e os significados que o trabalho com teatro trouxe para 

o redator e para o grupo, depois, sobre a aprendizagem do grupo com a construção do 

portfólio e com o trabalho com o teatro.  

Nos resultados finais, os graduandos compreenderam a importância dessa atividade 

como uma intervenção pedagógica. Além disso, o processo de criação leva a reflexão e, 

consequentemente, a transformação dos sujeitos. Os desafios tornaram-se geradores de 

possibilidades, os diálogos e as opiniões, o conhecimento de si mesmo e do outro. Esse 

desempenho resultou em uma maior desenvoltura entre os participantes. Nesse segmento, a 

Educação Estética parte de uma práxis criativa para a transformação na realidade dos sujeitos. 

Desse modo, promove a transformação social, considerando homem/natureza em um 

ambiente de interação, de busca, de repensar e de agir com o outro, pois aprendemos a nos 

constituir no mundo, gerando implicações em nossas vidas pelas experiências vividas. 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE UMA VISÃO ESTÉTICA 

 

As mudanças ocorridas na pós-modernidade são reflexos de um tempo permeado pela 

individualidade que continua se perpetuando de forma negativa, passando a ideia de um falso 
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progresso em nome de um modelo econômico que visa lucro e esgota os recursos naturais. Os 

problemas globais estão modificando a atmosfera e a vida humana de maneira alarmante e 

somos levados a acreditar que isso são ―causas naturais‖. No entanto, ―são problemas 

sistêmicos o que significa que estão interligados e são interdependentes. Por exemplo, 

somente será possível estabilizar a população quando a pobreza for reduzida no âmbito 

mundial‖ (CAPRA, 1996, p. 23).  

Diante disso, a realidade reducionista oferecida nas escolas, mostra aos alunos um 

mundo ―fictício‖, com conteúdos fragmentados distantes da realidade do educando. São 

muitas as dificuldades na aprendizagem, já que, não se vê inserido no conteúdo oferecido e, 

consequentemente não consegue aprender. Dessa forma, ―no interior das escolas, as propostas 

de Educação Ambiental, praticadas pelos professores, parecem-nos muito semelhantes entre 

si. [...] práticas e conteúdos, muitas vezes sugeridos pelo livro Didático‖ (FRACALANZA, 

2004, p. 62). 

Nesse sentido, a docência realizada pelo professor precisa pensar o processo de ensino 

como uma atividade complexa. Deve ensinar aos seus alunos a ler o mundo como se fosse um 

livro e a partir disso, fazê-los observar que, ―a escassez dos recursos e a degradação do meio 

ambiente combinam-se com populações em rápida expansão o que leva o colapso das 

comunidades locais e à violência ética e tribal [...]‖ (CAPRA, 1996, p.23). A lógica de 

mercado capitalista induz ao individualismo, a competitividade, o homem já não consome por 

necessidade, mas porque tem que seguir os parâmetros, onde prevalece o ―ter‖ sobre o ―ser‖. 

Nesse contexto, a tendência histórica convive lado a lado com a acumulação e a 

concentração do capital, o trabalho desenvolve-se sob forma cooperativa em uma escala cada 

vez maior, a aplicação da ciência, da tecnologia, as formas de produção, a exploração 

sistemática da terra, a transformação nos meios de trabalho que só podem ser utilizados de 

forma combinada. Decorre desse fato, o regime de propriedade privada que monopolizam as 

vantagens desse processo de transformação, ocasionando o aumento da população em estado 

de miséria, de opressão, de escravização, de exploração e de degradação do meio ambiente. 

Por outro lado, cresce a resistência desses grupos, unidos pelo mesmo processo capitalista de 

produção (BENJAMIN, 2003, p. 32). 

Nos Manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, Marx (2010) explicita a sua 

concepção de natureza de maneira complexa se distanciando da ideia de dicotomia que separa 

homem/natureza. Embora leve essa discussão para o campo biológico, considera as 
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especificidades de cada elemento e suas relações a unidade do diverso. Desse modo, vê o ser 

humano em atividades de transformação da natureza histórica gerando cultura, na qual as 

relações se dão através de mediações entre o sujeito e o mundo criadas na vida em sociedade. 

Diante disso, a Educação Ambiental, segundo o pensamento marxista pensa em mudar 

comportamentos, atitudes, aspectos culturais e formas de organização, ou seja, mudar o 

conjunto de relações sociais, nos quais estamos inseridos, os quais nos constituímos e somos 

constituídos, o que exige ações em todos os âmbitos, política coletiva, intervenção na esfera 

pública das dinâmicas social e ecológica (LOUREIRO, 2009). 

 Nesse contexto, cabe ao professor estabelecer relações, buscar caminhos para que os 

alunos possam identificar esses fatos, levá-los a perceber a realidade como única do real. A 

partir dessa perspectiva, eles poderão perceber que a sociedade pode ser entendida como um 

sistema, que nada acontece aleatoriamente que a revisão do atual modelo de desenvolvimento 

deve estar pautada no marco da sustentabilidade. Pensar a Educação Ambiental é fazer uma 

reflexão sobre o mundo. De que forma estamos vivendo? Se somos o conjunto de um todo, 

por que permanecemos fragmentados individualizados, como se fossemos ―únicos‖.  

Paradoxalmente a unidade existe em nós, mas somos parte do todo e, é no todo que 

encontramos a unidade com o mundo natural. 

Nesse sentido, cabe aqui evidenciar a Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 Artigo 1º   

que institui a Política Nacional de Educação Ambiental que nos diz o seguinte: 

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 (BRASIL, Política Nacional de Educação Ambiental). 
 

Nesse enfoque, as práticas educativas sobre Educação Ambiental nas escolas, 

precisam ser debatidas, tendo em vista que não priorizam uma dimensão política, social, 

econômica e cultural que fazem parte da vida dos sujeitos, mas sim o de armazenamento de 

informações, práticas reprodutoras de conhecimento como forma de preservação do meio. 

Associam-se a esse fato, a utilização de materiais recicláveis, cuidados com o lixo, plantação 

de árvores entre outros, sem apontar os verdadeiros problemas sociais e todas as 

problemáticas que norteiam essa questão.  Nesse segmento, a educação poderia significar a 

mudança da sociedade, mas ao contrário disso, tornou-se instrumento daqueles estigmas da 

sociedade capitalista ―fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria 
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produtiva em expansão do sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes‖ (MÉSZÁROS, 2005, p.15), 

A reflexão sobre Educação Ambiental, direciona para um olhar mais complexo sobre a 

relação entre o homem/natureza. Nesse viés, a abordagem sobre a Educação Estética 

articulada com a Educação Ambiental exige uma permanente avaliação crítica sobre o 

processo de ensino/aprendizagem na prática docente.  Perceber o quão importante são as 

relações humanas, o olhar sobre o mundo na sua complexidade, levando em consideração o 

homem e o meio ambiente através de uma proposta educativa que possa formar sujeitos 

capazes de compreender o mundo natural e atuar sobre ele de forma crítica. Nesse âmbito, 

levamos em conta a sensibilidade, a percepção, o pensamento, as emoções e as subjetividades 

que se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem com o teatro. 

Salientamos que, para que essas práticas sejam efetivadas é necessário que o educador 

ambiental seja capaz de levar seus alunos a reflexão e forneça condições históricas e culturais 

para que os mesmos possam interpretar e identificar os conflitos e as questões ambientais a 

partir do local ocupado por eles nessas relações. Diante disso cabe aqui ressaltar que o meio 

ambiente pode ser definido como ―um espaço determinado e/ou percebido onde estão em 

relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações 

acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 

transformações da natureza e da sociedade‖ (REIGOTA, 2009, p. 36). 

Por isso, consideramos que, a concepção artística não exige uma atitude única diante 

da realidade, ou seja, aproximação de formas e figuras ou distanciamento das mesmas, mas no 

contexto real, a arte denota uma relação com a essência humana. O homem se firma e ascende 

num desejo de transformar a realidade, humanizando-a, e a arte com seus produtos finais 

satisfaz essa necessidade de humanização. Dessa forma, não pode haver ―arte pela arte‖, mas 

sim, arte por e para o homem. Tais inferências significam dizer que o homem é por essência 

um ser criador, pois é nesse processo de criação que constrói os produtos artísticos, porque 

neles se sente mais afirmado, mais criador, ou seja, mais humano. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ , 

2011, p. 43).   

Nesse contexto, buscamos mostrar que a Educação Ambiental na busca da 

transformação social tem como eixo de apoio a Educação Estética, pois essa aparece como um 

processo de mudança na vida dos sujeitos, desencadeando reflexões sobre o mundo, práticas 

que podem envolver um trabalho significativo em sala de aula.  São experiências que partem 
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de um trabalho em constante construção, é um processo de criação expresso por situações 

vivenciadas ou não a partir de desafios, de pensamentos, de socialização de ideias que podem 

proporcionar o desenvolvimento do conhecimento dos alunos.  

Sánchez Vázquez ao discorrer sobre a Estética e o Humano argumenta que: 

[...] se o estético revela o homem como ser produtor, transformador, a   

atividade artística deve se fundar numa práxis originária, da qual ela mesma 

surge como uma expressão superior. A prática é uma dimensão do homem 

como ser ativo, criador, e, por isso, o fundamento mesmo da práxis artística 

deve ser buscado na prática originária e profunda que fundamenta a 

consciência e a existência do homem (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2011, p. 45). 
 

 

É com base nesse olhar que se revela uma ação transformadora dos sujeitos no sentido 

que ao se transformarem por meio da arte, modificam também a sua ação de estar no mundo. 

Esse sentimento de refletir sobre as coisas se fundamenta na existência de questionar a 

realidade ao nosso entorno. Nesse sentindo, a Educação Estética revela uma práxis 

transformadora na qual gera processos de formação do sujeito humano, instituindo novos 

valores, modos de ser e de pensar na busca de compreender e posicionar-se entre si mesmo e 

o outro. O enfrentamento dos desafios e das crises do tempo em que vivemos só poderão ser 

superadas à medida que compreendermos que a problemática ambiental se fundamenta em 

uma sociedade capitalista, materialista, agressora do meio ambiente que luta por autonomia 

em relação à ordem dominante. Assim, a reflexão sobre ―a educação ambiental está 

direcionada para a problematização, e enfrentamento e a superação da crise ambiental, 

evidenciada por problemas como a pobreza, a destruição da natureza humana e não humana, a 

degradação ambiental [...] (GARCIA; YUNES, 2015, p. 154).  

Diante dessa questão, Marx (2010) ao conceituar o estético, não buscava o estético em 

si mesmo, mas para além disso, pois esclarece que encontrou no caminho a criação estética 

como dimensão essencial do humano. Assim, o encontro com o homem social, concreto que 

nas próprias condições econômicas e históricas se fragmenta, nega a si próprio. Essa perda de 

referências, a do não se sentir humano se dá no campo do trabalho, na produção material. 

Todavia, é no campo do trabalho que ele encontra a atividade criadora, a essência da 

verdadeira existência humana (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2011). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS 
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A metodologia da pesquisa é fundamentada na perspectiva sócio histórica (FREITAS, 

2002). Os sujeitos desta pesquisa são os graduandos do curso de Pedagogia, turno diurno e 

noturno, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Nesse processo, trazemos os 

resultados da pesquisa após a conclusão do trabalho em que os graduandos respondem ao 

seguinte questionamento: que sentidos e significados o trabalho com teatro teve para ti e para 

o grupo? O que tu aprendeste com a construção do portfólio e com o trabalho com o teatro?  

Para obtermos os resultados, foi realizada uma proposta de trabalho em sala de aula, 

na qual os graduandos deveriam reunir-se em grupos e construir uma peça de teatro e registrar 

todo o processo de construção em um portfólio, neste seriam descritos todos os passos da 

elaboração do texto teatral, desde criação da peça, decisões, discussões em grupo até o 

produto final, a peça. As apresentações para o grande grupo aconteceram em data definida 

pela professora, o tema foi de livre escolha do grupo, ou seja, priorizou-se um ambiente de 

interação e autonomia para o desenvolvimento da proposta. A seguir são apresentados alguns 

recortes dos textos do portfólio que foram analisados e discutidos a partir de uma perspectiva 

estético-ambiental. Escolhemos a análise de conteúdo (BARDIN, 2000; FRANCO, 2007) 

como metodologia de análise dos dados, percorrendo as três fases que, segundo Bardin 

(2000), correspondem à pré-análise, à exploração do material e ao tratamento dos resultados. 

Na análise do Corpus evidenciamos dois tópicos que foram selecionados e são 

recorrentes na interpretação dos dados, sejam esses, ―a importância do trabalho com o teatro 

para o grupo‖ e ―os sentidos e significados que a Esquete proporcionou na construção do 

trabalho‖. Embasados nesses dois temas, foram feitos alguns recortes nos textos base que 

serviram de apoio para as nossas análises. Os enxertos a seguir, foram retirados dos portfólios 

dos graduandos. Inicialmente vamos registrar sobre suas percepções sobre o trabalho com 

teatro, depois, sobre o sentido e o significado da construção da peça teatral que foram 

descritos pelos grupos e estão expressos nos textos dos acadêmicos. Para isso, selecionamos 

dois grupos, os tópicos que apresentavam alguma analogia foram agrupados para definição 

das análises. 

Nesse segmento, os grupos apresentam a importância no teatro na construção de 

aprendizagem e como instrumento de trabalho em sala de aula. ―Construímos muitos 

aprendizados e vimos no teatro um grande instrumento para o trabalho docente”. Por outro 

lado, essa importância também é reforçada como ferramenta pela graduanda, porém 

gostaríamos de salientar que o teatro é mais do que uma ferramenta, é linguagem e um 
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potencializador de intervenção pedagógica a ser futuramente trabalhada na escola. 

―Oportunizar a experimentação do movimento, do corpo, da interpretação foi algo mágico 

que irei usar como ferramenta pedagógica, em outras futuras atuações pedagógicas”. 

Observa-se nesse ponto do trabalho que a dinâmica desenvolvida associada a produção dos 

textos levou os acadêmicos a refletirem sobre a importância do trabalho com teatro na escola. 

A criticidade em relação ao tempo oferecido para criação e a autonomia criativa são 

pontos que também são destacados e deixam implícito que se deve dar maior atenção a 

prática. “Nesses três anos, poucas foram às vezes em que tivemos tempo suficiente e 

liberdade para criar algo. Nesse segmento, questões como a liberdade de criação, atividade 

atrativa e a não reprodução do conhecimento também são evidenciadas pelos graduandos. 

―Gostei muito dessa liberdade de criar, de não ter que fazer apenas o que dizem”. E, ainda, 

“pessoalmente a linguagem com o teatro e suas expressões me atraem muito”.  “Gosto mais 

ainda quando é a expressão da criação e não uma reprodução”. Para Dolci (2014, p. 112) ―a 

atividade criadora é o movimento de uma ação que se efetiva para dar existência a algo que 

foi inventado, imaginado anteriormente na memória do ser humano‖.  

O trabalho com a linguagem teatral oportuniza uma maior desenvoltura e se torna uma 

importante linguagem para ser trabalhada em sala de aula. Além disso, os graduandos 

consideram o lúdico como um excelente instrumento de aprendizagem, na qual o aprendizado 

pode ser muito significativo.  “Teatro oportuniza a seus praticantes uma melhor 

desenvoltura, expressão oral, corporal, enfim é importante para proporcionar aos alunos um 

pleno desenvolvimento”.  “É o lúdico sendo utilizado como instrumento de aprendizagem”. 

“Podemos perceber através da prática que realmente quando é oportunizado aos alunos 

atividades diferentes que fuja das aulas tradicionais, provas seminários, o aprendizado é 

muito significativo, prazeroso, envolvente”. Nesses relatos, são expressos que atividades 

significativas em sala de aula fazem a diferença tornando o ambiente prazerosos e envolvente. 

O teatro apresenta as experiências dos alunos em um processo de criação, são momentos de 

reflexão, discussão sobre o trabalho. Sob este aspecto Dolci (2003, p. 91) relata que a 

―atividade teatral oportuniza ao aluno um conhecimento diversificado e lúdico, permitindo, 

assim, que ele manifeste um aumento do senso de humor, sinta-se mais estimulado e mais 

tranquilo para realizar as suas tarefas diárias‖.  

Nesse contexto, as relações interpessoais são muito importantes, em alguns trechos os 

textos salientam sobre o trabalho em grupo, pois consideram que é de fundamental 
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importância na profissão e pouco trabalhado no curso de Pedagogia. “O trabalho com teatro 

também é uma prática maravilhosa, pois além de conteúdos didáticos faz com que nós 

trabalhemos as relações pessoais que é muito importante para a nossa profissão e 

pouquíssimo trabalhado em nosso curso”. Em meio a diversidade de opiniões, consideram 

que trabalhar em grupo é sempre um desafio devido a divergências de ideias e de 

pensamentos, no entanto, esse fato não é um gerador de conflitos, mas de possibilidades de 

criação que envolve a todos. “Trabalhar em grupo é sempre um desafio no sentido da 

pluralidade de opiniões e fazer disso um fato gerador, não de conflitos, mas de 

possibilidades”. Adiciona-se a esse fato, que os diálogos com o grupo foram fundamentais na 

construção do trabalho e, também, possibilitou a interação entre eles através do uso da 

linguagem teatral. “O entrosamento com os colegas é fundamental para o desempenho, além 

de trabalharmos várias coisas em uma só, tais como linguagem corporal e expressão facial”.  

Percebemos com as referidas falas a questão da socialização, uma vez que o exercício 

teatral incita aos graduandos a um relacionamento contínuo e permanente entre si, permitindo 

que eles apresentem as suas ideias, as suas reflexões e as suas críticas para o grupo. Para 

Dolci (2003, p.47) como consequência desse processo ocorre ―a descoberta do outro, 

propiciando que eles se conheçam melhor, [...], revelando as suas características e as suas 

idiossincrasias‖.  

Nessa segunda parte das análises, são abordados os sentidos e significados que a 

Esquete proporcionou na construção do trabalho em grupo. Nessa parte da atividade, os 

graduandos apresentam individualmente, o sentimento expresso no desenvolvimento do 

teatro.  Em um certo momento, poderá ser percebido que esses sentimentos se fundem quando 

os graduandos relatam a respeito do teatro. Diante disso, selecionamos alguns recortes que 

comparados a outros por analogia, relatam a respeito do trabalho com a Esquete. Esses 

trechos serviram de base para a interpretação dos dados. 

Em algumas situações, são evidenciados os sentimentos desencadeados a partir das 

vivências no desenvolvimento do trabalho com o portfólio.  “Foi um desabafo colocar coisas 

que vivenciei e que estavam me sufocando”. Diante disso, são pertinentes as palavras de 

Sánchez Vásquez que nos diz que ―se o homem é uma atividade criadora, não poderia deixar 

de estetizar o mundo – assimilá-lo artisticamente – sem renunciar à sua condição humana‖ 

(SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 2011, p. 45). A difícil tarefa de redigir um texto desencadeava 

emoções, superar barreiras, se expor, desestabilizar. ―Está sendo uma superação pois sou 
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„travada‟ nessa área”. Percebemos, nesse sentido, que o novo provoca desacomodação, tira 

da zona de conforto, provoca ansiedade e inquietação. ―Para mim foi algo novo, interessante 

que nunca tinha feito. Estou um pouco nervoso, até que essa atividade me tirou da zona de 

conforto”. São destacados também as relações interpessoais no desenvolvimento do trabalho, 

pois o grupo considera que vai além do trabalho com a linguagem, mas sim, algo que envolve 

os sujeitos que estão se constituindo nas e a partir das relações com o outro. ―São relações 

diálogos negociações. Em suma, eu diria que é um dos mais completos trabalhos, pois vai 

além de questões de português, mas de ser sujeito, já que trabalhamos nossos limites, 

criatividade e superação”. 

Para além dos significados, os sentidos apresentados pelos grupos estão focados na 

aprendizagem, ou seja, utilizar o portfólio como registro de atividades em sala de aula. “O 

portfólio nos ajuda a registrar momentos e aprendizagens”. Nesse sentido, consideram que 

os alunos poderiam utilizar suas tarefas de forma mais expressiva. “O portfólio deveria ser 

mais usado na escola, de forma que as crianças pudessem realizar suas tarefas de forma mais 

expressiva”. Além disso, os grupos revelam que o uso do portfólio deveria estar presente nas 

escolas, pois isso possibilita o desenvolvimento de habilidades com a leitura e escrita. “[...] 

Entendo que o uso deste deveria estar mais presente na escola, já que possibilita a quem o fez 

habilidades com a leitura, escrita, reflexão crítica, exposição de ideias, pensamentos, 

percepções, compreensão e dificuldades”.  

No desencadear das emoções ficam os sentimentos de união, integração, socialização 

dos conhecimentos e dos sentimentos vivenciados na construção dos textos. “Achei muito 

interessante essa construção pelo grupo, pois assim, podemos socializar ideias, momentos e 

até sentimentos, se expressar melhor, mostrar como foi bom realizar essa atividade”.  

Compreendemos que o teatro é uma atividade coletiva em que a expressão individual é 

acolhida. ―Por ser uma atividade grupal, há o exercício das relações de cooperação, diálogo, 

construção, reflexão sobre como proceder com os colegas, flexibilidade de aceitação das 

diferenças como resultado de poder agir, pensar e criar livremente‖ (DOLCI, 2003, p.78). Em 

muitos dos tópicos analisados, os grupos dão ênfase ao uso do portfólio na escola como forma 

de registro das atividades dos alunos e dos professores. “O portfólio é um instrumento 

pedagógico fabuloso, pois não é um simples relato, mas o registro de fatos, pensamentos e 

decisões‖.   

Em outro segmento, essa experiência foi muito construtiva para os grupos, pois 
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marcou o início de uma atividade de forma organizada que possibilitou aos graduandos 

construírem uma possibilidade de trabalho não só na escola, mas em muitos momentos da 

vida profissional. ―A construção do portfólio foi uma atividade extremamente significativa, 

pois ela marcou o início da organização das nossas ideias. Nesse sentido, essa metodologia 

se torna uma intervenção ―poderosa‖, implicitamente pode levar a uma leitura crítica da 

realidade, por isso a sua importância em todos os momentos da vida profissional. Um 

instrumento poderoso, uma atividade pedagógica que poderia ser usada em muitos momentos 

da nossa vida profissional”. 

Aprender a ouvir o outro e valorizar os componentes do grupo como sujeitos de 

opinião, nas palavras do grupo, foi uma experiência gratificante, pois todos se constituíram 

juntos na elaboração do trabalho. “A valorização do outro como sujeito de opinião e como 

podemos contribuir para a nossa construção foi um grande ganho com essa experiência”. 

Por fim, a construção dessa atividade desencadeou momentos de reflexão sobre o trabalho, 

possibilitando sempre o acréscimo de novas ideias na produção do portfólio levando os 

graduandos a compreenderem a importância desse processo de aprendizagem. “A construção 

do portfólio é um momento de reflexão sobre o trabalho que está sendo construído, é sempre 

possível acrescentar algo novo ao portfólio e por isto, é um momento de aprendizagem 

maravilhoso”. Nesse seguimento, podemos perceber, que o homem tem necessidade de criar, 

de transformar, mas acima de tudo, de afirmar-se como ser humano. O processo de criação 

desvela uma realidade interior e exterior possibilitando que o poder da criação do homem 

explicite-se na criação de objetos humanizados (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Em nossas considerações finais, compreendemos que as atividades desenvolvidas com 

o teatro a partir dos registros no portfólio levaram os graduandos a reflexão e possibilitam um 

campo de experiências que envolveu todo o processo de criação. O trabalho colocado em 

prática oportunizou aos participantes uma melhor desenvoltura, pois puderam socializar 

ideias, momentos e sentimentos que foram desencadeados a partir das reflexões e das 

experiências vivenciadas. 

Em todos os discursos foi possível perceber que os acadêmicos pretendem usar esse 

conhecimento como intervenção pedagógica. Além disso, consideram o processo de criação 
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algo inovador, pois possibilita o conhecimento de si e do outro, por meio do trabalho em 

grupo. A pluralidade de opiniões, visto como um fator gerador de possibilidades, já que são 

diálogos, negociações que ultrapassam o nível da linguagem. Esse desempenho resultou em 

uma maior desenvoltura entre os participantes, principalmente, os mais tímidos que se 

sentiram mais à vontade para se expressar. 

Entretanto, consideramos que a escola não dá prioridade a atividades com teatro, a 

escola ainda continua alicerçada nos métodos tradicionais, conteúdos fragmentados, sem 

nenhuma relação com a realidade do educando. A mera reprodução do conhecimento, sem 

criatividade, sem liberdade de expressão, sem autonomia desestimula os alunos. Trabalhar 

com teatro torna o ambiente prazeroso e significativo através do processo criativo. Envolve 

vivências, superação, experiências da realidade que podem ser representadas por meio da 

ludicidade. 

Diante disso, podemos pensar a Educação Ambiental como uma ação transformadora 

que está em constante interação com os aspectos naturais e sociais. Tais fatos denotam dizer 

que essas relações ocasionam procedimentos de criação cultural, tecnológica e evidenciam 

como os processos históricos e políticos de mudanças da natureza e da sociedade se tornam 

incompatíveis com o modo de produção capitalista Associamos a esses fatos, a capacidade 

criativa dos sujeitos que fundamentada na prática artística e que seja capaz de transformar a 

natureza de maneira sustentável e criar objetos que instaurem uma nova realidade interior e 

exterior nos sujeitos. 
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RESUMO: O presente artigo analisa, a partir de uma leitura imanente (LESSA, 2014) doze 

textos que tratam direta ou indiretamente da produção de conhecimento na Educação 

Ambiental. A partir deste estudo foi possível observar que, algumas temáticas, aparecem de 

maneira recorrente nas pesquisas quando se trata de propor conhecimentos para compor a 

Educação Ambiental enquanto área do saber. As temáticas que se salientaram foram: Ética; 

Conhecimento científico; Relação ser humano – natureza; Interdisciplinaridade; Exigências 

do modo de produção capitalista. Após o estudo sistemático de tais temas, foi possível 

observar que sua ocorrência não está vinculada à perspectiva teórica das autoras e autores, 

mas desponta como ocupação comum para estes estudiosos. Sendo assim, é possível 

considerar, que seja necessário um estudo aprofundado sobre a possibilidade de organização 

das temáticas na composição de um corpo teórico da Educação Ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Produção de Conhecimento. Temas da 

Educação Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente texto é fruto de estudos sobre a produção de conhecimento na Educação 

Ambiental. A partir destes estudos, temos percebido que a discussão acerca da organização de 

um campo científico, e também da proposição, de uma epistemologia para a Educação 

Ambiental têm se apresentado como pauta importante nas discussões de estudiosos da área. 

Não nos sustaremos, no entanto, de discutir aqui as minúcias de tão amplo e complexo debate. 

Basta-nos, para este momento, compreender que independentemente de ser a Educação 

Ambiental um campo, como proposto por Bourdieu (2004), ou ter uma epistemologia própria, 
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a Educação Ambiental já possui um amplo espectro de temáticas emergentes.  

A partir do estudo de alguns textos que tratam, direta ou indiretamente, da produção 

de conhecimento na Educação Ambiental (CARVALHO, 2008; 2014; GRÜN, 2006; 2008; 

LOUREIRO, 2012; 2015; TREIN e CAVALARI, 2014; VELASCO, 2004; TOZONI-REIS, 

2008; REIS DA SILVA, 2007; CARNEIRO, 2006; FLORIANI, 2009), pudemos observar 

algumas temáticas recorrentes. Tais temas não são apresentados, pelas autoras e autores, de 

forma explícita, como proposta de temática que componha a Educação Ambiental, mas se 

destacam como assuntos de interesse dos pesquisadores quanto se trata de caracterizar as 

atuações da Educação Ambiental. 

Organizamos para esta análise, os doze textos já anunciados, sendo estes quatro 

livros, sete artigos em periódicos e uma tese. Nossa leitura foi, metodologicamente, 

subsidiada pela proposta de leitura imanente do filósofo Sérgio Lessa (2014). A partir dessa 

leitura nos foi possível pinçar cinco temáticas, que nos parece, têm ocupado pesquisadores da 

área. A saber: Ética; Conhecimento científico; Relação ser humano – natureza; 

Interdisciplinaridade; Exigências do modo de produção capitalista. Neste artigo discutiremos 

cada uma dessas temáticas, de forma breve, pensando em suas múltiplas articulações e 

também nas possibilidades de composição de um arcabouço de conhecimento para a 

Educação Ambiental.   

 

Da Educação Ambiental e suas temáticas 

 

 Citaremos e discutiremos cinco, para nós, principais temáticas que emergiram dos 

estudos, como anunciamos anteriormente. Todas estas temáticas foram recorrentes nos textos 

de diferentes autores, que, tivemos o cuidado de observar, não costumam escrever juntos – o 

que poderia justificar a recorrência de temas similares. Anunciando por ordem temporal de 

publicação, as temáticas foram: Ética; Conhecimento científico; Relação ser humano – 

natureza; Interdisciplinaridade; Exigências do modo de produção capitalista. 

 Daremos início a esta discussão pelo conhecimento científico. Essa temática surgiu 

nos textos de Carvalho (2008), Grün (2012) e Loureiro (2015) de formas ligeiramente 

distintas. Carvalho apresenta uma crítica – que é recorrente também em seus artigos – à 

ciência moderna. O arcabouço científico da modernidade aparece como impulsionador da 
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compreensão de que a natureza é um objeto a ser utilizado pelo ser humano. A autora propõe, 

dessa forma, outro viés de produção de conhecimento à Educação Ambiental, para que esta 

não se torne uma área que reproduz saberes cientificistas sem dar-lhes um tratamento crítico. 

 A despeito do que seja um ―tratamento crítico‖, compreendemos que para qualquer 

tratamento, seja necessário, anteriormente, conhecer aquilo que se deseja analisar e modificar. 

Portanto torna-se importante que a Educação Ambiental conheça o modelo moderno do fazer 

científico, seus fundamentos, suas vertentes e, principalmente, seus desdobramentos na 

atualidade – para a educação de forma particular. Ou seja, será necessário reconhecermos até 

que ponto está se reproduzindo, por nós, tal modelo de produção de conhecimento e, até que 

ponto tal modelo pode servir à produção de conhecimentos necessários à Educação 

Ambiental. 

 Propõe-se Mauro Grün, da mesma forma, de organizar uma crítica severa à ciência 

moderna, pautada principalmente nas figuras de Descartes (GRÜN, 2006) e Bacon (GRÜN, 

2012). Intuímos que tal crítica se enseje a partir destes dois filósofos, por serem estes os que 

mais se dedicaram a escrever sobre o fazer científico, as possibilidades da ciência – aqui a 

dominação da natureza pelo homem – e também sobre sua estrutura metodológica, em suma: 

trataram da epistemologia moderna. No entanto, cabe a nós salientar que boa parte do aparato 

metodológico que criticamos – como, por exemplo, as categorias a priori – são referencial 

kantiano. É Kant o filósofo que propõe uma ―revolução copernicana‖ no modo de fazer 

ciência, onde o sujeito deixaria de ―girar em torno do objeto‖ e passaria o ―objeto a girar em 

torno do sujeito‖. O ser humano passa a ser o polo regente no processo de produção do 

conhecimento, sendo então responsabilidade do sujeito construir teoricamente o objeto em 

análise. 

 A partir dessa contextualização inferimos que, quando Carvalho (2014) propõe uma 

epistemologia ecológica, baseada numa simetria ontológica, sua contraposição seria destinada 

principalmente às proposições kantianas. Pois se a premissa é de desenvolver uma perspectiva 

ontologicamente simétrica com o mundo não humano, deixando de falar pelo outro, não seria 

Kant o propositor da nova revolução copernicana quem deveríamos criticar? Não queremos, 

contudo, salvar a filosofia cartesiana ou empirista de Bacon. A ideia é atentar à leitora, ou 

leitor, sobre as nuances da ciência moderna. 

 Loureiro (2012; 2015), por sua vez, como estudioso mais arraigado à tradição 
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continental de produção de conhecimento, não chega a tratar a ciência moderna nos seus 

pormenores. Nada obstante, desenvolve uma extensa crítica ao capitalismo moderno. Aqui, 

gostaríamos de nos permitir uma intersecção entre temáticas e traremos ao diálogo as 

Exigências do modo de produção capitalista.  

 Passemos então, partir deste momento, a fazer um esforço para considerarmos a mútua 

determinação entre o capitalismo moderno – não colocaremos como marco histórico a 

Revolução Francesa, para que possamos alargar nossa análise sobre a ciência e o modelo 

produtivo – e a ciência moderna. Convido agora a leitora, leitor para pintar uma tela – 

imaginária: Pensemos então na transformação do modelo produtivo, nas possibilidades de 

acúmulo de excedente, na necessidade de formação de cidades – e na insalubridade 

consequente, nas grandes navegações, na queda da compreensão de mundo católica – 

teoricamente extrapolada pela Reforma Protestante; Revolução Francesa e segunda Revolução 

Industrial – e seu consequente acirramento da expropriação da mão de obra do trabalhador e 

da trabalhadora. Com este quadro disposto, questionamos: Que tipo de conhecimento é 

necessário à vida humana na modernidade? 

 Tanto o novo modelo produtivo, agora burguês, necessitava de uma ciência que 

conseguisse acelerar a produção e dar condição mínima de vida e reprodução aos 

trabalhadores – para nos utilizarmos aqui das ―belas‖ palavras de David Ricardo (1985) ao 

tratar do salário – quanto foi salutar o alargamento na compreensão de mundo à ciência em 

desenvolvimento. À burguesia interessou o modelo de ciência em ascensão e à ciência foram 

profícuos os novos ares da modernidade. Portanto, podemos ao tratar da ciência moderna, não 

podemos nos deixar cair na ilusão de que vencendo esse modelo de ciência, teremos um novo 

tipo de relação com a natureza. Assim como ao tratarmos do capitalismo, não podemos deixar 

de considerar que há uma ampla produção teórica que reproduz na sociedade um modelo de 

pensar fragmentador, que precisa também ser transformado. 

 Ainda, consideramos interessante pensar no componente atual das exigências do 

modelo produtivo capitalista, como o caso específico das universidades, apresentado por 

Trein e Cavalari (2014). É imprescindível reconhecermos o lugar onde pretendemos produzir 

os conhecimentos da Educação Ambiental a fim de considerar os atravessamentos de tal 

processo. Se observarmos aqui o caso das licenciaturas, veremos que será imprescindível 

tocarmos na aceleração dessa formação, na fragmentação entre o quê e os conhecimentos que 
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te ajudarão a desenvolver um como ensinar. Se, na sequência, pensarmos na situação da pós-

graduação, precisaremos considerar que, esta produção de conhecimento, estará submetida a 

uma demanda produtivista que atende às pretensas necessidades da vigilante CAPES – 

tornando-se este um belíssimo exemplo do falso socialmente necessário de que Lukács (2013) 

fala. 

 Se Grün (2012) estiver certo – e até certo ponto compreendemos que está – a ciência 

moderna desencadeou uma compreensão de que o ser humano deveria estabelecer uma 

relação de dominação para com o restante da natureza – o que chamou de ética 

antropocêntrica. Assim, seria, também, de interesse da Educação Ambiental o 

desenvolvimento de outro substrato valorativo entre a sua espécie e o restante do ambiente. 

Tal qual Grün (2012), também Velasco (2004) aposta no ideal do dever-ser como fundamento 

para uma possível transformação de relações. Tratamos neste caso, da temática Ética. 

 A leitora, ou leitor, pode estar se perguntando qual era nossa intenção ao afirmarmos 

que concordávamos, apenas até certo ponto, com a afirmação de Mauro Grün.  Poderíamos 

simplificar nossa resposta e dizer tão somente que isso se deve a uma incompatibilidade 

teórica, mas sabemos que isso não seria de um todo profícuo à nossa argumentação. De fato, 

há aqui um distanciamento teórico. Mauro Grün parte de uma vertente hermenêutica para 

analisar a Educação Ambiental, enquanto partimos nós, de uma perspectiva da ontologia 

materialista. No entanto, tais horizontes teóricos proporcionam maneiras diversas de analisar 

os espelhamentos da realidade. Ambas se configuram como um espelhamento 

desantropomorfizador da realidade, mas no seu cerne observam o mundo de maneiras 

distintas.  

 Se para Grün (2012) é a ética a essencial transformação para uma relação 

ambientalmente sadia entre o ser humano e a natureza, para nós essa transformação essencial 

se dá no modelo produtivo. Não podemos conceber a perspectiva de que possa haver uma 

ética ambiental dentro do modelo capitalista de reprodução da sociedade. O regime 

ideológico burguês possui seu próprio estatuto valorativo, que faz parte de sua manutenção 

hegemônica na sociedade atual. Poderíamos agora questionar: Mas sou eu parte da burguesia? 

Se não sou, por que não poderia eu agir a partir de uma ética ambiental?  

 A resposta é simples, mas colocá-la em prática não é. Não sendo parte da burguesia 

poderíamos – e deveríamos – agir a partir de uma ética ambiental, não antropocêntrica. No 
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entanto quando passamos a impor a possibilidade de mudança a apenas um polo dessa relação 

– indivíduo e modo de produção – perdemos o foco da real transformação necessária. Quando 

deixamos a cargo do indivíduo um ―melhor agir‖, podemos correr o risco de cair na 

culpabilização individual e acabar esquecendo de que o acirramento da problemática 

ambiental está no modelo produtivo e não nos indivíduos. 

 De outro lado, se tentarmos romper com o capitalismo e não considerarmos que temos 

uma infinidade de ―pontas‖ para aparar em uma nova sociedade estaremos recorrendo num 

erro similar ao anterior. Grande parte do marxismo atual incorre numa afirmação que 

julgamos extremamente problemática que é o cuidado para não fragmentar a classe. O que se 

perde nessa frase de impacto é que a classe é formada, em sua maioria, por homens brancos 

heterossexuais e que ―jogam lixo no chão‖. Isso significa dizer que a classe pretensamente 

revolucionária pode não estar considerando uma infinidade de especificidades sociais, que 

continuarão a ser problema mesmo após um movimento revolucionário.  

 Em resumo, e em acordo com Grün (2012) e Velasco (2004) a Educação Ambiental 

deve ter a ética como temática compondo sua produção de conhecimento. Mas esta temática 

precisa, assim como as anteriores, ser analisada e discutida ligada à totalidade social. 

 Partamos, então, para outra temática que tem permeado as produções sobre o 

conhecimento na, e sobre a, Educação Ambiental: a relação ser humano e natureza, 

encontrada de forma específica nos textos de Reis da Silva (2007) e Tozoni-Reis (2008). 

Poderíamos dizer que essa temática engloba todas as demais e que, portanto, seria redundante 

a apresentarmos separadamente. Nada obstante, compreendemos que seja de extrema 

pertinência tratar da relação entre ser humano e natureza a partir das demais temáticas.  

 Veja bem, leitora, leitor, quando tratada por Tozoni-Reis (2008) a relação ―homem-

natureza‖ é apontada como central à Educação Ambiental.  Após sua pesquisa empírica, a 

autora pôde visualizar a existência de três tendências epistêmicas que erigem compreensões 

distintas sobre tal temática. O sujeito cognoscente, o sujeito natural e o sujeito histórico, 

revelam compreensões de mundo diferenciadas e – nos daremos permissão para inferir – 

trazem em seu cerne, também distintas, compreensões sobre ciência, ética e capitalismo. Na 

esteira teórica de cada uma destas tendências encontraremos concepções de educação, 

natureza e sociedade, até mesmo divergentes. 
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 Já em Reis da Silva (2007) a análise recai sobre o dualismo entre ser ―homem-

natureza‖, modelo paradigmático que foi alargado no pós-revolução científica. Se Descartes 

(1983), nas suas Meditações Metafísicas, nos influenciou a ver o mundo de maneira 

polarizada – entre res cogitans e res extensa –, Bacon (1973) nos ensinou que precisamos 

conhecer a natureza a fim de dominá-la e Kant (2001) precisou que o ser humano, a partir de 

sua racionalidade, pode construir teoricamente o mundo e assim conhecê-lo, podemos afirmar 

que a temática da relação do ser humano com a natureza, torna-se imprescindível de ser 

discutida de forma conectada à ciência moderna. 

  Partindo deste cenário, podemos afirmar que a relação ser humano e natureza torna-se 

temática mote, para desenvolvermos conhecimentos na Educação Ambiental. A partir de tal 

problemática podemos tecer uma rede de relações e conexões, que são entre si mutuamente 

dependentes. Pensar na relação ser humano e natureza mostra imprescindível retomar a 

discussão sobre indivíduo e sociedade, vida cotidiana e história, transformação ou 

manutenção da ciência, do modelo produtivo, da ética, etc. 

 Por último, deixamos a temática interdisciplinaridade, pois nos exige uma discussão, 

não tão extensa, mas mais questionadora. Apresentada como fundamental à Educação 

Ambiental por Carneiro (2006), Floriani (2009), Trein e Cavalari (2014), e sabemos, por 

muitos outros autores e autoras que não estão sendo analisadas em nossa breve leitura, a 

interdisciplinaridade toca em uma questão fundamental: trata-se de uma forma de produção de 

conhecimento ou de uma metodologia? 

 Se pensarmos na organização da produção de conhecimento na Educação Ambiental 

hoje, não poderíamos afirmar que se trata de uma área interdisciplinar? Sendo a Educação 

Ambiental uma área que se utiliza de diversas disciplinas para fazer pesquisa, não estaria ela 

indo de encontro à concepção de campo científico em Bourdieu (2004)? Uma perspectiva 

interdisciplinar seria suficiente para tratar das problemáticas que compõe a Educação 

Ambiental enquanto totalidade – pois até o momento não propõe romper com a fragmentação 

extrapolada na forma de disciplina nos currículos –? 

 Nossos questionamentos configuram nossa sensação, enquanto pesquisadores em 

formação, na área da Educação Ambiental. Permitimo-nos deixar a interdisciplinaridade como 

questionamento, pois até o momento, compreendemos que as demais temáticas perfazem o 

loco da produção de conhecimento na Educação Ambiental. A interdisciplinaridade exige um 
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aprofundamento teórico e epistemológico intenso a fim de esclarecer a pertinência e 

possibilidade à área, o que obviamente, não temos possibilidade de desenvolver neste texto. 

  

CONSIDERAÇÕES  

 

Anunciamos neste artigo as temáticas que até este momento, conseguimos perceber, 

têm permeado as discussões da produção de conhecimento na Educação Ambiental. É salutar 

observarmos que o anúncio das temáticas, que aqui trouxemos para o diálogo, feito pelas 

pesquisadoras e pesquisadores da Educação Ambiental não ficou restrito a uma perspectiva 

teórica. Tal observação se deve ao fato de manifestar à leitora ou leitor, que nossa discussão 

não se ocupou de desenvolver uma proposta de aplicação das temáticas na produção de 

conhecimento. Sustamo-nos apenas de apontar as discussões que têm permeado a Educação 

Ambiental. 

No viés de uma proposta de produção de conhecimento, partindo das temáticas 

apresentadas, precisaríamos, obviamente, observar com cautela os fundamentos teóricos de 

cada um dos pesquisadores e pesquisadoras. Esta análise acurada seria necessária caso não 

quiséssemos incorrer num ecletismo teórico, visto que, no que toca a perspectiva teórica – e 

por consequência compreensão de mundo – poucos dos autores e autoras em estudo, se 

filiariam a uma mesma corrente. Sendo assim, não seria possível propor, por exemplo, uma 

discussão de ciência moderna a partir de Mauro Grün, Isabel Carvalho, Eunice Trein e 

Loureiro, sem considerar que de um lado, os dois primeiros estão subsidiados, de forma mais 

ou menos intensa, pela hermenêutica filosófica e de outro, Trein e Loureiro estão pautados 

por estudos marxianos e marxistas. 

Se a partir da hermenêutica, com Grün e Carvalho, a discussão do conhecimento 

científico, erigido na modernidade, toma a tônica central no debate – sendo então o alvo da 

proposta de transformação – com Loureiro e Trein, perceberemos que a partir de uma leitura 

marxiana da realidade, a ciência torna-se um aparato ideológico do modelo produtivo – sendo 

este último, então, o alvo da transformação. Salvo tais incongruências teóricas, o que nos 

parece prioritário em nossa análise é que a partir de diferentes leituras de mundo, 

pesquisadoras e pesquisadores têm mostrado interesse por temáticas comuns, quando se 

propõe a discutir a produção de conhecimento na Educação Ambiental. Tal situação nos 



 

700 
 

parece um indicativo da relevância de tais temáticas para a área, necessitando, portanto, de 

uma análise rigorosa no que tange sua praticabilidade. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO SOCIAL 

IDENTITÁRIA PARA UMA ECOLOGIA EDUCACIONAL 

EFETIVA 
 

Tanira Mariza Coutinho Leal
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RESUMO: O presente trabalho objetiva descrever as reflexões e apresentar as referentes 

considerações de um relato de experiência, ocorrido num tempo determinado de regência, em 

uma escola municipal, na cidade de Rio Grande/RS. Tecer as observações que ocorreram 

durante o período de experiência, de maneira reflexiva e analítica, tem a intencionalidade de 

que as mesmas sejam úteis e que possam contribuir de forma relevante à área da educação 

ambiental. A questão da construção da identidade cultural, o sentimento de pertença a 

determinados grupos, ou categorias, é vital para uma concepção identitária saudável, de si e 

do outro, trazendo consequentemente uma melhor interação entre os seres e o meio ambiente. 

Também proporcionará aos sujeitos, uma maior compreensão da cultura onde estão inseridos, 

e possibilitará o ampliar da visão, da parte para o todo, do simples ao mais complexo, ou seja, 

enxergar o contexto mais amplo, da nação, do mundo. A educação escolar tem papel vital, 

como instrumentação que vem a somar neste processo, de forma que se possa afirmar que seu 

espaço é democrático e de resistência. 

PALAVRAS-CHAVE: Ecologia educacional. Resistência. Autonomia.  

 

 

 UMA INTERAÇÃO IMPACTANTE E SIGNIFICATIVA  

Um relato de experiência em um espaço escolar, num tempo determinado e pré-

estabelecido, é instigante e tem muito a ensinar, é como uma grande sala de aula, cujas janelas 

são amplas e abertas. Isso permite ao observador, ter uma visão clara do cotidiano específico, 

não exata enquanto realidade em toda sua amplitude, porque o sujeito não está inserido no dia 

a dia, e não possui vivência e interação diária, mas certamente traz uma visão e um 

conhecimento, que de outro modo, somente do lado de fora da instituição, não a teria. 

Também é necessário, comentar que um relato assim, é pessoal, e toca a cada um de uma 

maneira, de certo modo diferente, pois é empírica enquanto experiência humana e fomenta 

ideias aos que por ela passam. Não falo de um empirismo original, que crê que todo 

conhecimento é fruto de uma experiência, como o filósofo J. Locke (1632 – 1704) defendia, e 
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que versava sobre uma mente que outrora vazia, receberia conhecimento e estaria cheia de 

impressões externas gravadas, mas um empirismo mais do senso comum, que relata uma 

experiência pela qual passamos e que nos impacta e que traz reflexões sobre a mesma; ideias 

e sensações, que a percepção desta nos causou, e pensamentos que inferem sentido ao que por 

ela passou.  

 Assim foi que cheguei a julho de 2017, em uma escola pública municipal da cidade 

do Rio Grande, localizada no bairro Santa Rosa. Vivi ali uma semana de regência, cumprindo 

a exigência da disciplina de Atividades de Docência I, do Curso de Pedagogia – 6º semestre, 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Conhecia a escola apenas através de relatos 

de outros que por lá passaram; conhecia-a da janela de meu ônibus que por sua frente passava 

cada manhã, ouvira falar dela nos relatos docentes compartilhados, sobre ser ela a única 

escola da cidade de tempo integral. Confesso que a escolhi por tudo isto e algo mais... Como 

seria adentrar seus portões e contatar os sujeitos que ali interagem? 

Vamos imaginar, disse Sócrates, que existem pessoas morando num caverna 

subterrânea. A abertura desta caverna se abre em toda a sua largura e por ela entra a 

luz. Os moradores estão aí desde sua infância, presos por correntes nas pernas e no 

pescoço. Assim, eles não conseguem mover-se nem virar a cabeça para trás. Só 

podem ver o que se passa à sua frente. A luz que chega ao fundo da caverna vem de 

uma fogueira que fica sobre um monte atrás dos prisioneiros, lá fora. Pois bem, entre 

esse fogo e os moradores da caverna, imagine que existe um caminho situado num 

nível mais elevado. Ao lado dessa passagem se ergue um pequeno muro, semelhante 

ao tabique atrás do qual os apresentadores de fantoches costumam se colocar para 

exibir seus bonecos ao público (GADOTTI, 2008). 

Assim foi que me senti, fazendo o caminho inverso ―Glauco‖, entrando num lugar ao 

invés de sair dele... Não há outra maneira de experimentar o chão da escola, se nele não se 

pisar e adentrar em cada canto aonde muita luz, ou ainda um pouco dela, vindo de alguma 

fogueira sobre um monte lá fora, nos mostre o caminho. Confesso que desde o início já foi 

impactante, fazendo-me sentir tão em casa quanto ao mesmo tempo, uma desconhecida 

qualquer, uma estagiária, uma das tantas que por lá passam o ano todo.  Em casa porque fui 

bem recebida, pelos atores escolares, pelas crianças e seu terno afeto. Notaram-me 

rapidamente, e correram ao meu encontro, como a me perguntar, com que direito eu lá estava, 

adentrando seu mundo, compartilhando suas vidas, seu espaço, seu canto. Mas assim que foi 

esclarecido, tornei-me como uma delas, eu era parte do corpo, parte da parte; seus braços me 

envolveram, seus sorrisos me encantaram, seus amores me contagiaram. Mais uma estagiária, 

porque a escola recebe várias, procedentes de projetos acadêmicos, os quais eles identificam 

muito bem. O fato é que fiquei impactada desde o primeiro momento; como com tão pouco, 
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se pode atingir tantos? Primeira coisa que observei.  

A escola está localizada numa área arborizada, não só em seu pátio, mas em todo o 

entorno. A presença de muito verde, muitas árvores, animais da região, e animais domésticos 

ao redor, trazem à ideia imediata de uma aula passeio, ao estilo de Freinet (1896 – 1966), e 

que propicia um olhar mais ecológico do que em um ambiente mais urbano.  

 Ao evidenciar o termo ―Ecologia‖ e propor seu termo, na segunda metade do século 

XIX, o biólogo alemão Ernst Haeckel queria qualificar, designar um novo campo naturalista, 

uma nova área de conhecimento voltada à compreensão, e o conseguiu. Como comenta 

(RIBEIRO, 2015), a etimologia do termo (do grego ―oikós‖ = casa e ―logos‖ = estudo) sugere 

o estudo do‖ lugar onde se vive‖, não só em uma única escala, mas ampliando-se a diversas 

escalas, isto é, que partindo do lugar conhecido como a casa, a escola, o bairro, e o contexto 

próximo, possa se chegar até o espaço compartilhado com outro em uma escala maior.  Esta 

primeira visão mais ligada à ciência biológica, extrapolou fronteiras, ―rompeu a caverna‖, e 

adentrou as ciências humanas e sociais, as ciências exatas, à filosofia, as artes, e continuou a 

expandir-se, com o passar do tempo, em todas as áreas do conhecimento humano. O espaço 

de resistência da escola visa esta expansão ecológica educacional, que ultrapasse a visão mais 

positivista e avance além. Foi o que me causou impacto nesta vivência, perceber muros num 

local amplo, aberto e que não é cercado por muros. Onde estão? De que são feitos? Como 

podem ser derrubados? Assim sai pensando desde o primeiro encontro.   

 A educação ambiental é válida neste processo de interação entre o sujeito, o meio, e 

a construção identitária, ou somente seu papel é de trazer visão sobre o meio ambiente e 

através dela, transformar a situação do planeta Terra, proporcionando melhor qualidade de 

vida?  Há espaço para o diálogo entre ela e a educação escolar?  Esta resposta me interessava, 

pois senti que responderia muitas das minhas inquietações naqueles dias. Qual não foi minha 

surpresa, que enquanto me preparava para a inserção, um termo como que saltara de um texto 

e me alcançara: ecologia educacional! Que isso? Mesmo sem saber conceito e definição, senti 

que a pesquisa do mesmo me traria muita clareza às indagações que me povoavam a mente.  

 

 

POR UMA ECOLOGIA EDUCACIONAL REAL  

 

As palavras de Fortunati (2009) ao relatar uma exitosa experiência educativa, 
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ocorrida na cidade de San Miniato, na Itália, responderam muitas de minhas inquietações, ao 

descrever o envolvimento dos educadores, das crianças e seus pais, na execução de novos 

serviços para a infância e família, seu relato intitula-se: ―A Educação Infantil como Projeto da 

Comunidade‖. Os serviços, falam sobre a nova tendência educacional, ou seja, uma nova 

forma de ver e pensar a infância, onde meninos e meninas se tornam protagonistas de seu 

processo educativo. Ele relata a construção social das identidades em uma ecologia 

educacional diferenciada e participativa, e embora verse sobre a articulação da nova 

experiência da criança em sua entrada no processo educacional e as potencialidades que 

podem surgir se houver coerência, continuidade e integração com o que já desenvolveu 

anteriormente na família, a descrição deste trabalho me chamou a atenção, porque pensei o 

mesmo ao interagir na escola aqueles dias, isto é, no sentido da importância desta construção 

identitária e o quanto é um potente instrumento na realização de uma ecologia educacional 

efetiva.  Neste ensejo, se defende o protagonismo das crianças, que é deveras fruto da ação 

educacional que se quer, e a busca desta autonomia tão almejada, onde todos os sujeitos da 

comunidade escolar devem estar envolvidos ativamente para que isto ocorra.  A leitura do 

mundo, o modo como se vê e decodifica esta leitura, é fundamental para a vivência em 

sociedade e para o exercício da cidadania plena, sendo que este processo deve iniciar desde os 

primórdios da vida educacional. Para isso, precisamos muito mais do que simplesmente ler 

um mapa, ler um texto ou um determinado gênero textual, precisamos antes de tudo, aprender 

a ler o espaço no qual estamos inseridos, o que o define, o que o envolve, o que o cerca. 

Compreender que as paisagens, a natureza, a cultura e os modos de ser, e estar, enfim o 

entorno é o resultado da vida em sociedade, que foi construído na intenção de buscar 

melhorias para a vida e satisfação das necessidades. E que, quando entendo isto, e busco o 

protagonismo da vida, estou ligado (a) diretamente a esta construção espacial.  Como é 

importante aprender a pensar e a ler o espaço, buscar compreendê-lo, relacioná-lo, sentir-se 

parte inserida no meio e parte do grupo, isto me faz parte do todo, traz sensação de 

pertencimento e me proporciona crescimento. E quando surge a oportunidade temporal, 

espacial, de ser alguém que pode contribuir, proporcionar esta realidade, tomar decisões e agir 

em prol disto, é entender o que é ser agente social, e ―significa criar condições para que a 

criança leia o espaço vivido‖ (CASTELAR, 2000, p.30). Como a escola pode trabalhar isto? 

De muitas maneiras, através de projetos e práticas pedagógicas, através das várias ciências 

sociais, da promoção da autonomia e da prática participativa e democrática. Quando falamos 
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em resistência, talvez logo pensemos em armas... Resistir é opor-se, é não ceder, é lutar pelo 

que se acredita. A palavra tem outros significados também, então, resistir é algo viável e 

possível. Como espaço de resistência a educação escolar não dá armas de fogo às crianças, 

mas ensina-as a serem construtoras de seus caminhos, para serem promotoras também, de 

caminhos melhores para a coletividade.   

Aprender a pensar o espaço vivido, numa perspectiva de também olhar além, isto 

senti falta na minha experiência. Talvez por isto, fui movida a levar a turma do primeiro ano 

do Ensino Fundamental, a um estudo do meio, nos arredores da escola, para de alguma 

maneira, contribuir com este processo, da compreensão da realidade social e ambiental. Posso 

garantir que foi um dos melhores momentos vividos nesta etapa docente. O dia estava lindo, o 

sol de inverno forte como a nos sorrir e autorizar, as crianças compreenderam a ideia, a 

professora regente concorde, e assim partimos.  Este momento construtivo foi feito através 

desta interação, homem - educação - meio. E onde a interdisciplinaridade emergiu como que 

naturalmente, porque buscamos compreender e construir a realidade que nos cercava, sua 

história (há muitas construções em anexo à escola, uma horta, uma antiga escola de educação 

infantil em ruínas e a escola nova, uma conexão aberta com outro campo de muito verde, uma 

apicultura, um composteiro) e a conexão nesta interação foi profícua. O que querer mais 

senão que no hoje e que de uma maneira mais ampla, num futuro próximo, se possa ver 

ampliada esta experiência, desejando que da semente plantada naquela linda manhã de 

inverno, possa se ver surgir à frondosa árvore da autonomia e a potencialidade das poderosas 

armas da resistência escolar?    

Declara Barbosa (2006) que a escrita de uma proposta educativa é pedagógica em 

sua essência, mas que também é política em sua intencionalidade, pois considera valores, 

culturas e concepções, na geração de um sujeito que se quer formar; nada é mais denotativo 

de resistência, do que esta definição.  Por isto, a escola como espaço de resistência, reconhece 

que nenhum lugar é neutro, e que o tempo de compreender o lugar vivido e o contexto deste, 

que está repleto de histórias, é o hoje. O resultado desta compreensão, da identificação com o 

local em que vivemos, partindo de meu contexto é o resultado da história de minha vida, uma 

vida que caminha para além dos muros da escola.   

Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar onde tudo 

seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma combinação de elementos com 

idades diferentes. O arranjo de um lugar, através da aceitação ou da rejeição do 

novo, vai depender da ação dos fatores de organização existentes neste lugar, quais 

sejam, o espaço, a política, a economia, o social, o cultural. (SANTOS, 1988, p.98). 
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A escola, de minha experiência, trabalha com oficinas, que acontecem às quintas 

feiras, onde todos escolhem as de sua preferência para participarem: de Música, Inglês, 

Espanhol, Dança, Teatro, Cultura Gaúcha, Sustentabilidade, Diversidade, Multimídia, Circo, 

Leitura. Ótimas oportunidades de um aprendizado onde o espaço institucional é o palco destas 

performances, e no qual pude verificar o quanto são frutíferas e o quanto elas, as protagonistas 

desta história ecológica, amam estes momentos que lhe são especiais.  O que senti falta foi o 

desafio de se sentir parte do lugar, e de que tendo esta consciência de pertencimento, poder 

conectá-la ao exterior; de sair da caverna e ver o que há depois, da alegria de ver o 

pertencimento daquelas oficinas borbulharem e derrubarem os muros imaginários, na 

intencionalidade da compreensão do mundo.  Principalmente pela riqueza que o espaço 

oferece, e também pelo entendimento de que uma nova realidade de mundo atual, nos cerca, e 

de que esta visão precisa alcançar também, a educação na sua localidade, na sua zona de 

conforto espacial. 

Assim, o lugar que vivemos não pode ser entendido e ou vivido isoladamente; é o 

palco de nossas ações, mas também é autor junto conosco, pois apresenta condições, ora 

positivas, ora negativas, mas as apresenta, e por isto dita regras que impõem limites ao mesmo 

tempo em que possibilitam criações. Há uma abertura na contemporaneidade, para que tal 

realidade tome lugar; como espaço de resistência a escola está aí, mas como atores deste 

palco, precisamos ser promotores de mudanças, ter coragem de avançar, e sermos mediadores 

desta educação de qualidade, porque a escola somos nós, todos nós, facilitadores do processo, 

onde as crianças terão as condições necessárias para vivenciarem a transição ecológica, da 

escola para o mundo. Não são estes sujeitos felizes, e participativos que queremos formar?  

  Uma escola de educação integral tem muitos desafios, pois como ouvi da direção, 

as crianças passam lá, quase oito horas de suas vidas. É um longo tempo! Por outro lado, tem 

oportunidades que uma escola de tempo parcial não tem.  

A escola não é a detentora do saber, como se não fosse ali, a criança não aprendesse.  

Como se não em seus bancos escolares, não aprendesse em outro lugar, claro que não. A 

multiplicidade social, nos alerta para um educar para a diversidade; a ecologia educacional 

para um educar de formadores de opinião, portanto protagonistas de sua história. É necessário 

proteger as crianças, mas também o é, o mediar autonomia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS / RESULTADOS E DISCUSSÕES  



 

708 
 

 O Brasil não é uns pais que tem a educação ambiental como algo distante de seu 

contexto e que só a olha pelos olhos das outras nações. Finalmente, as coisas mudaram e 

desde a constituição de 1988, foi introduzido um capítulo específico sobre o tema do meio 

ambiente, o artigo 225, ressaltando sua importância vital como um bem comum do povo e 

considerando- o como essencial a uma vida sadia e de qualidade. A Conferência das Nações 

Unidas, ocorrida em junho de 1992, no Rio de Janeiro, e conhecida também como― a cúpula 

da Terra‖, elaborou um documento denominado ―Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global‖. Este preconiza que ―a educação 

ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo e lugar em 

seu modo formal, não formal e informal, promovendo a transformação e a construção da 

sociedade‖ (WWF/ ECO PRESS. 2000). 

Eu não pude estar presente, mas muitos estiveram, e este princípio traduz minhas 

ideias como se eu estivesse estado ali votando, para que esta escrita tivesse lugar documental. 

Uma base ambiental onde o pensamento deve ser crítico e inovador, e que pode e deve ocorrer 

em qualquer tempo e lugar, é uma arma poderosa de resistência, sempre foi e sempre o será. 

Este pensar demonstra a expansão que almejei, ao adentrar aqueles ―muros‖. E provavelmente 

é o que impactou e tem impactado na experiência de San Miniato, a percepção da construção 

social das identidades, na intencionalidade de que efetivamente ocorra a ecologia educacional 

participativa, e o que acrescentaríamos a este desejo, a real resistência.  

 Quando Locke descreve seu empirismo britânico, fala de libertar o homem para 

ações de diversas ordens, desde que este tenha conhecimento e disciplina para tal, isto é, 

corresponder às exigências da sociedade. Não há problemas nesta contribuição, se a olharmos 

do ponto de vista do século XVIII, e que o contexto era liberal e de autoritarismo, e sendo que 

a sociedade era a burguesa. De certo modo, se pesarmos na balança, ele estava avante de seu 

tempo e quebrando barreiras. A questão é que vivemos em outra época, em outo contexto que 

não este. E embora ainda esteja presente no mundo atual, e que na verdade seja este tempo um 

misto de ideias e pensares de várias ordens, também adentrou nele, uma nova maneira de 

pensar o entendimento humano. Especificamente, após o período da ditadura militar 

brasileira, um período de redemocratização invadiu nossos ares nacionais, novas tendências 

pedagógicas tiveram lugar, tendências progressistas, e que diríamos de resistência.   

Neste relato, não tenciono fazer apologia a este ou aquele saber, como sendo 

soberano sobre os demais. Mas creio que estar onde estamos, fazer parte deste tempo e desta 
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geração, nos conecta, de maneira positiva, a todo este saber compartilhado, de modo que nos 

ensina algo, nos demonstra algo, e nos embasa o presente, porque foi assim que aqui 

chegamos, a esta pluralidade de doutrinas, porque outros construíram e protagonizaram em 

seu tempo e construíram suas histórias e identidades.  Ao mesmo tempo, neste tempo presente 

vivido por nós, podemos entrar pelas aberturas que a atualidade proporciona, e parar de falar, 

falar e falar, passando a agir e promover, protagonizar e resistir.  

O que nos interessa neste tempo, é pensar os desafios da educação, tanto para o 

tempo que se chama hoje, como para o futuro. Esta educação que chega a um momento 

multicultural e diverso, de respeito às minorias, e consideração primeira acerca dos direitos 

humanos.  Não é a busca do saber universal, para vivê-lo por si mesmo, ou para priorizar 

sujeitos ou classes, mas um saber mais prospectivo, que prioriza mais o significado do que o 

conteúdo.  

  Escrevendo sobre a educação ambiental Jacobi (2003) diz que a dimensão ambiental 

configura-se crescentemente, como uma questão que diz respeito a um conjunto de atores do 

universo educativo, potencializando o envolvimento dos diversos sistemas de conhecimento, a 

capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. 

Esta é uma definição que explicita e embasa as reflexões deste relato de experiência, que 

almejou sair das páginas de um relatório de regência e buscar caminhos de interação e 

compartilhamentos, porque os muros invisíveis da educação precisam ruir, pois 

silenciosamente isolam sujeitos, e ainda que não diretamente haja intenções explicitas, 

acabam por impedir uma visão mais alçada e um andar mais realizador. Se todo o conjunto de 

atores deste universo entender e assumir esta ação dimensional, a educação ecológica será de 

resistência em sua realização e menos utópica em sua objetividade.   

 Também convém salientar, que esta formação social das identidades, é fragmentada 

enquanto parte, mas é complexa enquanto todo. Quando falamos em educação e 

conhecimento, devemos mencionar as muitas nuances envolvidas neste processo, da escola 

até o contexto maior onde está inserida, as chamadas categorias sociais, como a família, a 

igreja, o clube, a academia etc;  o anteriormente mencionado, conjunto de atores do universo 

educativo (não porque atuam ficticiamente, mas porque possuem papel fundamental no 

processo educativo). Também o bairro, a comunidade, a cidade, o meio. Nestes locais 

coletivos, há muito aprendizado e cognição, importantes como educação formativa do sujeito.  

Quando ampliamos a visão para ver além dos muros de nosso contexto mais 
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próximo, nos conectamos a outros ambientes. Imprescindível é este olhar alçado para além. 

Uma reflexão sobre a metodologia das práticas ambientais nos remete a uma educação que 

busca a formação de uma consciência ambiental que mescle e agregue novos valores, que 

serão propagadores de uma cultura ecológica de maior respeito ao ser humano e aos recursos 

naturais. De certo modo, este ensino-aprendizado está condicionado à visão que se tem acerca 

do tema, ou seja, envolve somente o planeta e sua conservação ou o sujeito e sua 

responsabilidade nisto? Ou ainda, insere o eu, o outro, o planeta, minha identidade, minha ou 

nossa responsabilidade?  A governabilidade e ―suas‖ atribuições? A autonomia versus a 

hegemonia? A visão desta sociedade multicultural parece ao mesmo tempo colorir como 

desvanecer muitas significações.  

O aspecto socioeconômico, também influencia a visão do ambiente exterior que se 

tem. Se o espaço onde circulamos e vivemos, e seu ecossistema é degradado, serão 

necessárias mais do que simples palavras para que seja mudada esta visão; onde há 

degradação das condições de vida, há degradação do ambiente e consequentemente, crise 

ambiental e, crise humanitária.  Uma colega que vivenciou a experiência de regência na turma 

do segundo ano do Ensino Fundamental (eu estive na sala ao lado da sua, com a turma do 

primeiro ano) ouviu o impressionante relato sobre a visão de uma menina do meio ambiente 

de seu entorno. Ao ser perguntada sobre, disse: ―professora eu moro perto do lixão, brinco no 

lixão, vivo no lixão;   meu caminho para a escola passa pelo lixão... Tudo que vejo todo dia é 

lixo!‖.  

O caminho para se adquirir conhecimento e a estrada de sua consequente produção, 

abrangem uma inter-relação de saberes, e de inúmeras e vivazes práticas coletivas, 

interdisciplinares enquanto educação interligada e que diferem de multidisciplinaridade, 

porque são inter-relacionadas, se conectam, enquanto práticas coletivas sociais. O grande 

desafio contemporâneo, da educação ambiental, quando adentra o espaço dos diálogos sociais 

instituintes, é esta conexão, homem, natureza, sociedade e conhecimento. Leff (2001) fala 

sobre a impossibilidade e do grande desafio que a nós advém e que nos rodeia, ao tentarmos 

resolver os crescentes e complexos problemas ambientais, visto que somos impotentes frente 

aos mesmos. Reverter suas causas sem que não tenha ocorrido ainda, uma mudança radical 

nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica de 

racionalidade que é fruto da modernidade, é complexo.   Isto requer mudanças mais profundas 

e significativas, que envolvem economia, sustentabilidade, biofísica, e sociopolítica.  
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A escola tradicional tem recebido muitas críticas, e algumas delas cabíveis, como por 

exemplo, a incapacidade de inculcar no espírito de seus sujeitos, ou até mesmo de implantar, 

executar, dar lugar a esta nova realidade educacional. Sim, há barreiras inúmeras, mas ela 

chegou e pede espaço... Onde a educação abre-se ao exterior, vê e recebe novos sujeitos que 

estavam fora dela, concebe novos significados e novos olhares a interlocução, e à 

preservação. Ainda as competências e a meritocracia falam mais alto do que um trabalhar para 

que seja profundamente assimilado um saber mais significativo, que tende a olhar o hoje, mas 

também o futuro.  

Enfim, se olharmos somente de uma ótica negativa, a educação de hoje continuará em 

crise, o planeta continuará sendo degradado, nossas crianças não terão futuro, a sociedade se 

desfará, e a culpa será sempre de outrem. A educação escolar é a instituição que vem 

acrescentar à vida do aluno, porque ele já traz algo anterior, ele não chegou vazio; e esta vem 

dar continuidade ao seu processo de socialização. Pode-se dizer, que este tempo e este espaço 

são fundamentais.  E, se ela oferece também, conteúdos ambientais de forma contextualizada, 

e integrada, primeiramente em sua realidade e meio, proporcionará na sequência, autonomia e 

a busca de maiores informações e conhecimento, que resultarão no desenvolvimento de uma 

consciência crítica global, e a tomada de posições e valores, relativas à proteção e melhoria do 

planeta. A educação ambiental é fundamental para promover a mobilização social, e junto 

com os demais atores do sistema educacional, ser agente somatório de um todo, de um educar 

para o futuro, sendo assim, um verdadeiro espaço de resistência.  

A escola de meu relato, eu soube naqueles dias, estará mudando para outro local no 

próximo ano, estas são as promessas municipais. Ao ouvir isto, fiquei calada e pensativa. Tal 

inserção deveras já estava impactante, e quando tentava me conectar com toda aquela 

realidade, e me acostumar a estar num lugar tão rico em natureza, tão afetivo enquanto 

relações, tão diferente enquanto tempo, espaço e currículo, sou surpreendida ao escutar esta 

notícia in loco. Será melhor? Pior? Como será para as crianças, vivenciar outra locação? Será 

que para aquela aluna do segundo ano (e outras tantas), o caminho será mais colorido, pois 

não passará mais pelo lixão? Terão outra visão ecológica? Desejamos que sim.  

 As últimas décadas do século XX viram surgir muitas mudanças e transformações em 

vários níveis, no campo sócio, econômico, político e cultural. Ainda que vivamos hoje num 

mundo globalizado e multicultural, cada nação busca sua autonomia e soberania. Muitos 

caminhos há que auxiliam este ensejo, e um deles certamente é o da educação. O caminho de 
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uma educação que tenha a marca da qualidade em seus critérios se, é esta educação e este 

sujeito, que queremos formar. 

―A tarefa da educação é formar seres humanos para o presente, para qualquer 

presente, seres nos quais qualquer outro ser humano possa confiar e respeitar, seres 

capazes de pensar tudo e fazer tudo o que é preciso como um ato responsável a partir 

de sua consciência social‖. (Maturana & Rezepka, 2001)  

 

 A conscientização ecológica é potente instrumento para o aprendizado acerca da 

preservação da biodiversidade; a ecologia educacional é efetivo e importante espaço de 

construção social identitária: individual, nacional, global. Maior espaço de resistência não há, 

do que este, o de uma educação que seja integral, talvez como fale Guattari (1990), que seja 

social, ambiental e mental. 

 
―A subjetividade, através de chaves transversais, se instaura ao mesmo tempo no 

mundo do meio ambiente, dos grandes Agenciamentos sociais institucionais e, 

simetricamente, no seio das paisagens e dos fantasmas que habitam as mais íntimas 

esferas do indivíduo. A reconquista de um grau de autonomia criativa num campo 

particular invoca outras reconquistas em outros campos‖. 

                                                        (GUATTARI, 1990, p.55). 

 

 Perante um mundo que se deteriora a cada dia, temos de nos posicionar, e de algum 

modo achar uma saída, uma maneira de resistir e lutar, de não render-se e acabar 

naturalizando os desequilíbrios ecológicos.  

 A vida social do ser humano, também vem se deteriorando.  

 Temos chance ainda de deter este avanço; é hora de derrubar barreiras e fenômenos 

que ameaçam a vida no planeta. É hora, mais do que nunca, de formarmos indivíduos que se 

preocupam com os problemas ambientais, que buscam a sustentabilidade, e um mundo 

melhor.  
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RESUMO: O presente texto apresenta uma reflexão teórica envolvendo o debate sobre 

comunidades de pescadores artesanais e Educação no Processo de Gestão Ambiental, em 

especial, na Educação Ambiental no Licenciamento. A luz dos seus fundamentos, a pesquisa 

articulou os elementos que a Educação Ambiental se propõe a atuar à realidade das 

comunidades pesqueiras, tendo como referência, os fatores que consubstanciam a sua 

vulnerabilidade aos impactos ambientais e o alijamento nos processos decisórios em torno do 

ambiente. A leitura teórica sobre pesca artesanal e educação ambiental no processo de gestão 

ambiental possibilitou concebermos categorias que se voltam à análise crítica das ações de 

educação ambiental quando seus sujeitos são pescadores e pescadoras artesanais. As 

categorias elaboradas versam sobre: o processo histórico de constituição das comunidades 

pesqueiras em sua relação com os processos hegemônicos de ocupação do território; o acesso 

aos serviços e equipamentos públicos pelos(as) pescadores(as); a diferenciação social no 

processo produtivo; a organização política dos(as) pescadores(as).Com base nessas categorias 

serão avaliadas se as ações de educação ambiental com pescadores artesanais previstas no 

licenciamento ambiental de petróleo têm logrado êxito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesca Artesanal. Educação Ambiental Crítica. Licenciamento 

Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

A reflexão aqui elaborada está contextualizada em uma pesquisa maior, que versa 

sobre a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Instrumento preconizado pela Política 

Nacional do Meio Ambiente, a AIA tem orientado conceitualmente o licenciamento ambiental 

(SANCHÉZ, 2006). Este é definido como um procedimento técnico-administrativo que 

orienta o processo decisório sobre a viabilidade ambiental de empreendimentos efetiva ou 

potencialmente poluidores. Para tal, faz uso de instrumentos técnicos, a exemplo dos Estudos 

de Impacto Ambiental – EIA, bem como, possibilita alguma participação social dos grupos 

que sofrerão os encadeamentos dos impactos previstos (SANCHÉZ, 2006). Quando da 

concessão da licença ambiental, são estabelecidas condições à implantação dos 

empreendimentos, dentre as quais a condução de Programas e Projetos de Educação 

Ambiental (BRASIL, 2002). 

É possível afirmar que, por meio do licenciamento ambiental, o Estado brasileiro 

decide quais os limites aceitáveis dos impactos positivos e negativos a serem distribuídos no 

ambiente quando da implementação de empreendimentos poluidores, incluindo, aqueles que 

se reverberam sobre a sociedade de forma mais direta (QUINTAS et al., 2005). Neste 

processo, o gestor público é detentor de um saber e de uma prerrogativa legal que lhe outorga 

o poder de decidir qual o risco aceitável que a sociedade, ou melhor, determinados grupos 

sociais, estão sujeitos (QUINTAS et al., 2005). Entretanto, os riscos e impactos ambientais 

não são facilmente percebidos e decodificados pelos atores sociais. Não obstante, sua 

aceitabilidade acaba por reverberar sobre condições prévias de existência, em geral, impondo 

àqueles sujeitos que se encontram em condições de maior destituição material aceitar maiores 

níveis de risco em troca de compensações por sua manutenção mais imediata (ACSELRAD, 

2006). 

Caracterizado como um processo decisório estruturalmente assimétrico, via de regra, 

o licenciamento ambiental também é permeado pela capacidade diferenciada que 

determinados grupos possuem – detentores de maior poder político ou econômico – em 

influenciar positivamente ou negativamente na gestão ambiental (QUINTAS, 2007). Por outro 

lado, a despeito das diferenciações que ocorrem no campo da gestão ambiental enquanto 

arena política ou campo de forças, a Constituição Federal assegura a qualidade ambiental 

como um direito coletivo e universal, fato que torna o processo decisório em torno do meio 

ambiente um processo intrinsecamente conflitivo. 
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É neste campo complexo de atuação da gestão ambiental pública que uma vertente 

denominada de Educação no Processo de Gestão Ambiental foi estruturada:  

Ao se falar em Educação no Processo de Gestão Ambiental, não está se falando de 

uma nova Educação Ambiental. Mas, em outra concepção de educação que toma o 

espaço da gestão ambiental como elemento estruturante na organização do processo 

de ensino-aprendizagem, construído com os sujeitos nele envolvidos, para que haja 

de fato controle social sobre decisões, que via de regra, afetam o destino de muitos, 

senão de todos, destas e de futuras gerações (QUINTAS, 2009, p. 57-58). 

 

 

Concebida a partir da década de 1990 por educadores ambientais do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA com apoio de 

pesquisadores e educadores de Universidades, organizações da sociedade civil dentre outras, a 

Educação no Processo de Gestão Ambiental estabelece, de forma bastante clara, qual é seu 

campo de atuação: construir capacidades junto aos sujeitos para que estes intervenham no 

processo decisório da gestão ambiental, tendo como referências a ação coletiva e a 

democracia participativa (QUINTAS, 2009; QUINTAS, 2007; LAYRARGUES, 2002). 

Se o espaço da gestão ambiental é complexo, os processos de ensino-aprendizagem 

necessitam ser condizentes a esta realidade. Para Layrargues (2002) a Educação no Processo 

de Gestão Ambiental: 

É um processo educativo eminentemente político, que visa ao desenvolvimento, nos 

educandos, de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais 

geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais. Busca uma estratégia 

pedagógica do enfrentamento de tais conflitos a partir de meios coletivos de 

exercício da cidadania, pautados na criação de demandas por políticas públicas 

participativas conforme requer a gestão ambiental democrática (LAYRARGUES, 

2002, p.169). 

 

Nesta perspectiva, a Educação no Processo de Gestão Ambiental volta-se a 

publicizar efetivamente as práticas da gestão pública, trazendo para a arena política os 

diversos atores sociais implicados no processo decisório como determina a Constituição 

Federal e assumindo a necessidade de construir capacidades para diminuição das assimetrias 

que constituem esta arena (QUINTAS, 2007). Nesta vertente, os sujeitos da ação educativa 

constituem-se aqueles grupos historicamente alijados do processo decisório sobre o meio 

ambiente e que comumente ficam com o ônus das decisões sobre o mesmo (QUINTAS, 2007; 

QUINTAS et al., 2005). 

Especificamente no caso da Educação Ambiental no Licenciamento, faz-se necessário 

a construção de processos de ensino-aprendizagem que desenvolvam capacidades para que os 
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grupos sociais afetados pelos empreendimentos objeto do licenciamento possam: ―i) perceber 

a escala e as conseqüências explícitas e implícitas dos riscos e danos ambientais no seu 

cotidiano; ii) se habilitar a intervir, de modo qualificado, nos diversos momentos do processo 

de licenciamento ambiental
258

 produzindo, inclusive, sua agenda de prioridades” (QUINTAS 

et al., 2005, p. 18). 

No caso do licenciamento ambiental das atividades marítimas de exploração e 

produção de petróleo e gás – objeto da nossa pesquisa – são os pescadores(as) artesanais 

aqueles grupos que via de regra, são definidos como dentre os grupos sociais mais vulneráveis 

aos impactos negativos (WALTER & ANELLO, 2012). Conseqüentemente, esses são um dos 

sujeitos das ações de educação ambiental, previstas como condicionantes das licenças 

ambientais concedidas aos empreendimentos (WALTER & ANELLO, 2012). 

Assim, na perspectiva de avaliar os projetos de educação ambiental propostos no 

escopo do licenciamento ambiental das atividades petrolíferas, cujos sujeitos da ação 

educativa são pescadores(as) artesanais, nos perguntamos: as ações propostas têm contribuído 

aos objetivos da Educação no Processo de Gestão Ambiental, especificamente da Educação 

Ambiental no Licenciamento?  

Tal questão é de difícil resposta, em primeiro por tratar de uma diversidade de 

realidades em que esses sujeitos – pescadores(as) artesanais – vivenciam. Nos perguntamos: o 

que leva ao alijamento político dos sujeitos de cada um dos projetos, que influencia em sua 

vulnerabilidade e em sua baixa participação nos processos decisórios? 

Por outro lado, há uma diversidade de ações que podem ser pensadas como parte do 

processo de ensino-aprendizagem e que se destinam a transformar a realidade dos pescadores 

de forma que os mesmos atuem em uma perspectiva crítica sobre os processos decisórios em 

torno do meio ambiente. Assim, como mensurar as ações de educação ambiental previstas, 

considerando as características dos (das) pescadores(as) artesanais e ao mesmo tempo, a 

diversidade de processos de ensino-aprendizagem previstos? 

Para responder tal questão, nos deparamos com a necessidade de definir, em 

primeiro, quais as características desses sujeitos que culmina no alijamento político histórico 

em torno do processo decisório sobre o ambiente e em sua maior vulnerabilidade aos 

                                                           
258

 Destaca-se que os diversos momentos do licenciamento ambiental dizem respeito: i) as etapas do pré-

licenciamento, ou seja, aquelas anteriores à concessão da licença ambiental que vão deste a solicitação da 

licença, elaboração dos estudos técnicos, audiências públicas como; ii) às etapas pós concessão da licença que 

envolvem a participação e o acompanhamento das condicionantes exigidas.  



 

718 
 

impactos ambientais. Perspectiva esta que necessita ser cotejada pela perspectiva da Educação 

no Processo de Gestão Ambiental a qual se pretende enquanto espaço de ensino-

aprendizagem. 

Neste sentido, o presente artigo foi estruturado articulando os fundamentos da 

Educação no Processo de Gestão, em sua perspectiva crítica, transformadora e emancipatória 

às características das comunidades pesqueiras situadas na zona costeira que consubstanciam 

com o alijamento político delas. Ou seja, nossa pergunta central – neste momento – é: quais as 

características que detém tais comunidades que resultam com que as mesmas sejam 

subalternas?  

Para responder tal questão, foi elaborada uma revisão sobre os preceitos da Educação 

no Processo de Gestão Ambiental e articulada às características das comunidades pesqueiras 

que têm culminado em processos de expropriação. Também fizemos uso da experiência das 

autoras em pesquisas relacionadas à pesca artesanal, o que contribui ao olhar crítico sobre sua 

realidade. A partir desta leitura foram concebidas categorias de análise que subsidiarão em um 

segundo momento, a avaliação dos projetos de educação ambiental pretendidos. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA, TRANSFORMADORA E EMANCIPATÓRIA 

A concepção da Educação Ambiental no Processo da Gestão Ambiental tem como 

referência as Ciências Sociais Críticas, corroborando que a crise ambiental é uma face da crise 

civilizatória resultante do modelo societário atual (QUINTAS, 2009). Neste sentido, tal 

vertente – em sua compreensão de mundo – reconhece que as práticas empreendidas pela 

gestão ambiental necessitam ser repensadas, uma vez que, via de regra, acreditam nas 

instituições do mercado e na tecnologia como suficientes para superar a problemática 

ambiental denominado de paradigma da adequação tecnológica (ACSELRAD, 2004). Ao 

contrário, as ações desta vertente da Educação Ambiental têm como referência o paradigma 

da sustentabilidade, compreendendo que há necessidade de intervir na destinação dos 

recursos ambientais, minimizando as assimetrias relacionadas a tal processo. 

Na prática da gestão ambiental pública, a ocorrência de assimetrias entre grupos 

sociais não se resume à distribuição de custos e benefícios, decorrentes do modo de 

destinação dos recursos naturais na sociedade. Há, também, assimetrias entre grupos 

sociais nos planos cognitivo, organizativo e dos meios materiais, cuja existência 

dificulta ou inviabiliza a defesa dos seus direitos, durante este processo. Buscar a 

mitigação de assimetrias, pelo menos no plano simbólico, é uma das tarefas 

primordiais de uma educação ambiental com centralidade na gestão ambiental 

pública, uma vez que injustiça e desigualdade são inerentes a ordem social vigente 
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(QUINTAS, 2009, p. 55, grifo nosso) 

 

Assume-se que a concepção de educação ambiental capaz de tornar viável a 

intervenção qualificada, coletiva e organizada dos grupos sociais, principalmente daqueles 

historicamente excluídos do processo decisório sobre a destinação do meio ambiente é a 

educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória. 

Para Layrargues (2009) a busca pela superação da crise ambiental envolve 

compreender que esta é uma questão de base material, pois não é apenas uma visão de mundo 

que precisa ser mudada, mas também as relações sociais que têm como pano de fundo a 

interação com o acesso (livre ou regulado), a apropriação (individual ou coletiva) e o uso 

(privado ou público) dos recursos ambientais. Assim, a prática pedagógica associada à 

abordagem crítica deve ser voltada à reflexão sobre o funcionamento dos sistemas sociais, 

para além dos sistemas ecológicos (LAYRARGUES, 2002). O autor complementa declarando 

que a análise do funcionamento da sociedade faz com que percebamos e nos conscientizamos 

de que os projetos sociais e econômicos que estamos inseridos são determinantes para as 

divisões sociais, bem como para as relações de exploração e domínio de uns sobre outros 

(LAYRARGUES, 2002). 

 Para Trein (2008) a educação ambiental apoiada em uma teoria crítica expõe as 

contradições que estão na raiz do modo de produção capitalista, e incentiva a participação 

social na forma de uma ação política, elementos centrais a proposta de educação no processo 

de gestão ambiental. 

Quintas (2007) cita que a relação entre a teoria e a prática deve ser verificada na 

construção do conhecimento sobre uma realidade, para transformá-la, com a mediação de 

critérios éticos, mas para que isso ocorra a Educação Ambiental deve ser crítica, 

transformadora e emancipatória. 

Crítica: na medida em que discute e explicita as contradições do atual modelo de 

civilização, da relação sociedade-natureza e das relações sociais que ele institui. 

Transformadora: porque, ao pôr em discussão o caráter do processo civilizatório em 

curso, acredita na capacidade da humanidade construir outro futuro a partir da 

construção de outro presente e, assim, instituindo novas relações dos seres humanos 

entre si e com a natureza. Emancipatória: por tomar a liberdade como valor 

fundamental e buscar a produção da autonomia dos grupos subalternos, oprimidos e 

excluídos (QUINTAS, 2007, p. 141-142). 

 

PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COMO SUJEITOS DAS AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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 As ações de Educação Ambiental pretendidas no escopo do licenciamento ambiental 

das atividades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás encontram-se orientadas 

pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 01/2010 que versa sobre os Programas de 

Educação Ambiental – PEA (IBAMA, 2010). Seu objetivo é apontar diretrizes par elaboração, 

execução e divulgação dos PEAs, exigidos como condicionantes das licenças ambientais de 

empreendimentos petrolíferos. Neste sentido, a Nota Técnica irá conformar as ações, as etapas 

e as atividades pretendidas, bem como, a definição de sujeitos da ação educativa dos PEAs 

que são objeto de nossa pesquisa. Os Programas envolvem a implementação de um conjunto 

de Projetos de Educação Ambiental e de Planos de Compensação
259

, que pode atuar sobre 

distintos territórios e sobre sujeitos diferenciados enquanto prioritários na ação educativa. 

Cada projeto deve estar orientado a Linhas de Ação específicas, que buscam a consistência 

entre as ações, os impactos da atividade petrolífera e o campo de atuação da Educação no 

Processo de Gestão Ambiental. 

 A primeira ação de um Programa de Educação Ambiental, segundo a Nota Técnica é a 

realização de um diagnóstico participativo, definido como: 

Conjunto de procedimentos metodológicos capazes de coletar e analisar dados 

primários junto a grupos sociais localizados na área de influência de determinado 

empreendimento em licenciamento. Os principais objetivos do diagnóstico 

participativo são: (i) identificar e caracterizar problemas ambientais e conflitos que 

estejam direta ou indiretamente relacionados aos impactos da cadeia produtiva da 

indústria do petróleo e gás natural; (ii) identificar e caracterizar problemas 

ambientais e conflitos que não estejam relacionados aos impactos da cadeia 

produtiva da indústria do petróleo e gás natural; (iii) identificar e caracterizar 

potencialidades socioambientais encontradas nas localidades abrangidas pelo 

diagnóstico; e (iv) identificar e caracterizar os sujeitos prioritários da ação educativa. 

O diagnóstico participativo deverá apresentar propostas que subsidiem a elaboração 

de um programa ou projeto de educação ambiental ou projeto de compensação, a 

partir da análise dos dados coletados em campo, complementados por dados 

secundários (IBAMA, 2010, p.2 e 3).  

 

Em adição, é feito referência a necessidade dos diagnósticos participativos atenderem 

as diretrizes do documento ―Orientações pedagógicas do IBAMA para elaboração e 

implementação de Programas e Projetos de Educação Ambiental no Licenciamento Ambiental 

das Atividades de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural‖ (IBAMA, 2005).  

Em relação à zona costeira do estado do Rio de Janeiro – área de nossa pesquisa – e 

cuja atividade petrolífera é determinante na configuração do território, são dois os Programas 

                                                           
259

 Uma análise mais aprofundada sobre o papel dos PEAs e PCAPs no âmbito do licenciamento ambiental das 

atividades petrolíferas e sobre a justificativa em torno dos pescadores artesanais se constituírem sujeitos do 

processo educativo pode ser encontrada em Walter &Anello (2012). 
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de Educação Ambiental – PEA que foram delineados, envolvendo três diagnósticos 

participativos, conforme detalhado no Quadro 1.  

Destaca-se que os diagnósticos participativos elaborados para o Programa de 

Educação Ambiental da Bacia de Santos são mais recentes, enquanto o da Bacia de Campos 

foi realizado em 2010. Situado na região de maior influência das atividades petrolíferas, o 

PEA Bacia de Campos – PEA/BC envolve a execução de oito projetos ao todo, dos quais três 

têm como sujeitos, especificamente, pescadores e pescadoras artesanais (Quadro 1). 

Todos os cinco projetos foram delineados para atender a Linha de Ação A – 

Organização comunitária para a participação na gestão ambiental no âmbito do 

licenciamento ambiental, da Nota Técnica 01/2010. Seu objetivo é o de “desenvolver 

processos formativos junto ao público prioritário definido pelas diretrizes pedagógicas do 

IBAMA, a ser identificado na região por meio de diagnósticos participativos” (IBAMA, 

2010, p.5).  

E sua justificativa é estabelecida a partir da necessidade: 

[...] de desenvolver processos formativos para subsidiar a intervenção qualificada de 

determinados grupos sociais em processos decisórios de distribuição de 

custos/benefícios a partir da exploração de recursos naturais. Considerando a 

complexidade do processo de licenciamento ambiental de uma maneira geral e, em 

particular, da cadeia produtiva do petróleo, podemos afirmar que o estímulo à 

organização dos segmentos sociais que costumam ter pouca interferência na gestão 

ambiental das áreas em que vivem e desenvolvem suas atividades é fundamental 

para a democratização do processo de licenciamento ambiental e, em última análise, 

da gestão das ações de transformação da realidade local (IBAMA, 2010, p.5). 

 

Quadro 1 – Características dos Programas e Projetos de Educação Ambiental em execução como 

condicionante do licenciamento ambiental das atividades petrolíferas cujos sujeitos da ação são 

pescadores(as) artesanais. 

Programa EA Bacia Projetos de EA com pescadores(as) Objetivo 
Início das 

Atividades 

PEA Rio de 

Janeiro 
Santos 

Costa Verde 

Desenvolver processo 

educativo voltado ao 

fortalecimento da organização 

social, política e econômica das 

comunidades que exercem a 

pesca artesanal, de forma a 

contribuir para a participação 

qualificada na gestão 

socioambiental e permanência 

nos territórios onde vivem  

2017 

Baía de Guanabara Em elaboração - 
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PEA Bacia de 

Campos 
Campos 

Fortalecimento da Organização 

Comunitária – FOCO/Statoil 

Favorecer a emancipação das 

mulheres que estão 

relacionadas à cadeia produtiva 

da pesca artesanal e o 

reconhecimento de seu papel e 

atuação nos domínios 

econômico, social e ambiental 

da região, respeitando as 

relações de interdependência 

próprias da vida comunitária 

2013 

PESCARTE/Petrobras  

Sua principal finalidade a 

criação de uma rede social 

regional integrada por 

pescadores artesanais e por 

seus familiares, buscando, por 

meio de processos educativos, 

promover, fortalecer e 

aperfeiçoar a sua organização 

comunitária e a sua 

qualificação profissional, bem 

como o seu envolvimento na 

construção participativa e na 

implementação de projetos de 

geração de trabalho e renda  

2014 

Projeto Rede de Estudos para o Meio 

Ambiente – REMA/Chevron 

Organização comunitária de 

jovens ligados à pesca 

artesanal, na perspectiva de 

prepará-los para uma 

participação qualificada na 

gestão ambiental, visa, ainda, 

promover o reconhecimento e a 

valorização da identidade das 

comunidades pesqueiras e o 

sentimento de pertencimento 

dos jovens dessas comunidades 

2013 

Fonte: Portal PEA-BC(2017) e Comunicação Santos (2017). 

 

Somam-se aos projetos, outros elaborados como Planos de Compensação da 

Atividade Pesqueira – PCAPs que desenvolveram ações mais pontuais e também, que 

envolveram a concepção de diagnósticos participativos focados na realidade da pesca 

artesanal. Estes são delineados na ―Linha de Ação E - Projetos compensatórios para 

populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” (IBAMA, 2010). Seu objetivo 

é: 

[...] desenvolver processos educativos com a participação ampla de comunidades 

tradicionais e/ou com baixa capacidade de representação institucional e de 

organização sociopolítica, com o objetivo de diagnosticar suas características 

socioeconômicas e, desta forma, identificar e hierarquizar demandas que permitam a 

elaboração de projetos coletivos voltados para a melhoria das condições de vida e de 

trabalho nas comunidades participantes (IBAMA, 2010, p. 7). 
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Sua justificativa está ancorada na necessidade de compensação quando da 

identificação de impactos de curta temporalidade não mitigáveis, impostos pelo 

empreendimento licenciado sobre a dinâmica socioeconômica de determinadas comunidades 

com baixo nível de organização social. 

Considerando: i) o diagnóstico participativo como elemento norteador da definição 

dos sujeitos da ação educativa; ii) o interesse dos PEAs sobre os sujeitos que são alijados do 

processo decisório; iii) a intenção pedagógica com o processo organizativo que visa o 

fortalecimento da participação social na gestão; entendemos ser necessário que o diagnóstico 

– previamente – ou as primeiras reflexões dos Projetos revelem quais as condições materiais e 

simbólicas que estabelecem este alijamento.  

A primeira prerrogativa é compreender a pesca artesanal na perspectiva de classe, 

como proposto por Diegues (1983). Para este autor, a pesca artesanal é uma atividade 

tradicional, envolvendo um saber-fazer e cujo processo de aprendizado é passado na forma 

oral. O processo produtivo é familiar ou comunitário, havendo diferenciação dos integrantes 

da família nas atividades. Os pescadores detêm todos ou parte dos meios de produção e sua 

articulação com o mercado é demarcada pela presença de intermediários. A atividade volta-se 

a reprodução social e produtiva e não a acumulação do lucro (DIEGUES, 1983). 

Segundo L G Silva (1988), a história dos pescadores é a história dos grupos 

oprimidos no Brasil: o índio e o escravo africano. 

Foram os indígenas, por seu conhecimento mais antigos dos nossos rios e mares, que 

fornecem a maior parte das técnicas de pesca utilizadas durante o período colonial. 

Além disto, muitos grupos destribalizados viviam exclusivamente da pesca. Outros 

produziam as melhores redes e linhas para pesca. Por outro lado, o negro escravo 

sustentava a si próprio, no regime de fome ao qual era submetido, pescando nos 

mangues e nos rios. Ou pescava por profissão, sendo para isto explorado por seu 

senhor. Vendia o peixe de seu senhor pelas ruas ou nos mercados de peixe. Saía a 

pescar em alto mar, aonde os índios ainda não haviam ido. É sobretudo desses 

grupos – os grupos oprimidos da sociedade colonial – que trata esta história dos 

pescadores, no contexto do Brasil Colônia (L G SILVA, 1988, p.30-31).  

 

Assim, o primeiro elemento que necessitamos compreender é o processo de 

constituição histórico dos pescadores(as) artesanais no território, bem como, das atividades 

econômicas hegemônicas que resultam na apropriação dos recursos materiais necessários à 

reprodução social dos pescadores e que estabelecem os elementos simbólicos que 

cotidianamente versam sobre um outro modo de vida que não aquele situado na 

tradicionalidade. Para Acselrad (2004b) o campo simbólico na constituição dos conflitos 

ambientais estabelece que determinados sujeitos sejam portadores do desenvolvimento (em 
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nosso caso, os empreendimentos petrolíferos), estabelecendo o sacrifício dos demais sujeitos 

que não estão situados sobre a mesma racionalidade (os pescadores artesanais). Esta 

compreensão se faz necessária para possibilitar a análise crítica do processo de ensino-

aprendizagem que se enseja.  

O segundo elemento – de maior complexidade – revela-se nas condições materiais 

que inviabilizam a participação social destes sujeitos e que implicam compreender as 

estruturas de poder locais, internas e externas à comunidade pesqueira. Assim, quando da 

análise sobre as comunidades pesqueiras torna-se essencial compreender as relações de poder 

subjacentes que se revelam: i) na divisão do trabalho, envolvendo a detenção dos meios de 

produção e a partilha. Ou seja, qual a divisão da produção resultante do processo produtivo? 

Quem a detém?; ii) na cadeia produtiva: quem define o valor do produto? O pescador ou o 

comerciante? Que fatores influenciam nesta definição? 

Se os pescadores não são capazes de decidirem sobre o seu processo produtivo, como 

eles irão participar dos processos destinados à ação coletiva e à gestão ambiental?  

Ainda nesta perspectiva, faz-se necessário compreender os elementos que resultam 

em maior alijamento e até mesmo, sobre a invisibilidade de determinados sujeitos que 

integram o todo da comunidade pesqueira: as mulheres, os jovens e os pescadores que atuam 

em águas interiores: manguezais, estuários e lagoas. Como essas condições se reverberam na 

organização coletiva e no acesso a políticas públicas? 

Em relação aos fatores externos que inviabilizam as condições materiais, a primeira 

ênfase é dada ao acesso aos serviços e equipamentos públicos. Para Pereira (2008, p.74) as 

pressões externas agravam ―a situação de pobreza das comunidades de pescadores e os 

coloca numa situação de vulnerabilidade social tornando-se um desafio ainda maior do 

ponto de vista da educação ambiental‖.  

Como último fator de relevância, faz-se necessário compreender os elementos situados 

no campo simbólico que influenciam na participação social. Assim, é relevante compreender 

qual a vivência enquanto movimento de resistência, de luta, de atuação com outros entes 

associados à capacidade organizativa que resulta em maior ou menor capacidade de atuar nos 

espaços coletivos de gestão. Espaços estes que resultam em processos de ensino-

aprendizagem anteriores que podem facilitar ou dificultar os processos que se enseja intervir. 

 [...] trabalhar Educação Ambiental com pescadores artesanais significa estar 

articulado com lutas sociais, com a expectativa da emergência de atores sociais, com 

a preservação e o reconhecimento de processos reversíveis e outros irreversíveis e 
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com as relações econômicas de forma crítica. Não penso em educação reprodutora 

das formas de expropriação e exploração nem mantenedora do status quo. Sendo 

assim, não é objetivamente viável aplicar uma educação comportamentalista, mas 

sim uma educação transformadora e libertadora (PEREIRA, 2008, p. 80). 

 

 A figura 1 sistematiza os processos que necessitamos compreender do contexto dos 

Projetos de Educação no Processo de Gestão que possuem como sujeitos os pescadores (as) 

artesanais, explicado nos parágrafos anteriores. 

 

Figura 1 – Elementos que sistematizam a compreensão necessária à pesca artesanal quando da análise de 

Projetos de Educação no Processo de Gestão Ambiental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na pesquisa que se pretende, compreender os fundamentos e o recorte estabelecido 

pela vertente da Educação Ambiental denominada Educação no Processo de Gestão 

Ambiental, em especial, da Educação Ambiental no Licenciamento foi essencial para definir 

critérios para análise de tais projetos quando os sujeitos são pescadores e pescadoras 

artesanais. A partir deste exercício, descrito neste artigo, é possível estabelecer os próximos 

passos da pesquisa que visa à análise crítica acerca de tais projetos. 
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CAPES 

 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo sistematizar as categorias chaves que constituem o 

processo de Educação Ambiental no espaço de Gestão Pública, considerando em seu eixo 

pedagógico a análise da educação popular como propulsora de uma prática educativa capaz de 

oferecer aos sujeitos envolvidos um processo formativo fundamentado no aprimoramento da 

leitura de mundo, na emancipação e na transformação da realidade vivida. 

Metodologicamente, as reflexões seguem uma estrutura de revisão bibliográfica, na qual se 

articula um diálogo teórico/prático com autores que tratam do tema em questão a partir de 

uma perspectiva materialista histórica e dialética, tais como: Marx; Carlos Loureiro; Acselrad; 

Paulo Freire; José Quintas; Layrargues; etc. Desta forma, registramos que as análises 

desenvolvidas neste texto encaminham questões entorno do papel da Educação Ambiental no 

contexto de Gestão pública e do compromisso da (o) Educadora (o) na prática inserida em 

processos de injustiça socioambiental. Salientamos entre as considerações finais que uma 

Educação Ambiental comprometida com a construção de pedagogia crítica, baseada na gênese 

da Educação Popular constitui-se como uma ação educativa forjada no contexto da gestão 

pública e tem como intencionalidade contribuir para Justiça Ambiental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Educação Popular e Gestão Pública. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O diálogo entre a Educação Ambiental e a Educação Popular, no contexto da Gestão 

Pública, constitui-se na evidencia de que toda prática educativa, que se insere no processo de 

Gestão ambiental Pública, emerge da necessidade de gerenciamento de conflitos gerados no 
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desequilíbrio entre bônus e ônus, que derivam do uso dos recursos naturais (Quintas, 2006).
264

 

Tal premissa nos auxilia na compreensão sobre a materialização histórica do projeto 

societário, baseado nas relações do sistema Capitalista que – em síntese – manifestam em sua 

engrenagem a lógica de produção e de consumo a partir das leis de mercado e da exploração 

da natureza. Estrutura que se desenvolve em escalas de alta produção, e conta com o suporte 

da biociência e da tecnologia para garantia do lucro, do atendimento e da ampliação do 

mercado. 

Este modelo se articula também aos processos de manutenção do status quo, e 

constitui-se numa dinâmica de desenvolvimento desigual e combinado
265

. Processo tecido sob 

a ausência de atenção às condições de finitude dos recursos naturais, colocando-nos em 

situação de vulnerabilidade socioambiental. 

Esta situação se expressa na perda de serviços ambientais, devido à poluição ou 

escassez dos recursos naturais. Segundo a nossa Constituição Federal, esta realidade deve ser 

combatida de modo a compreendemos a importância da natureza para nossa existência, sendo 

assim, essa compreendida como patrimônio da humanidade. Segundo o art. 225, ―Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‖ (Constituição Federal, 1988). 

Neste cenário, os estudos sobre a crise ambiental e suas implicações na materialidade 

da realidade social indicam a emergência de uma série de categorias que surgem no esforço de 

compreensão e apreensão dos impactos. No escopo do trabalho com a Educação Ambiental 

nos espaços de Gestão – além das categorias Educação Popular, Emancipação e 

Transformação – trata-se também de conflito e de justiça ambiental como pilares que 

compõem o diálogo comprometido com a construção de uma pedagogia crítica.  

Estruturamos o trabalho num movimento de revisão bibliográfica, articulando autores 

que contribuem para compreensão da realidade de forma crítica. Desta forma, situamos a 

fundamentação metodológica na perspectiva materialista histórica e dialética, por 
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 Considerando essa premissa, cabe registrar que ao longo do trabalho será utilizado como sinônimo para 
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entendermos que está abordagem favorece o processo de elaboração de análise que 

compreende a organização/desenvolvimento da sociedade globalizada e dividida em classes. 

Firma-se também, nesta perspectiva, as contribuições, ao longo da luta de classes, para o 

desenvolvimento de conhecimentos necessários à realização de um trabalho no campo da 

Educação Ambiental no contexto da Gestão Pública, o qual esteja comprometido com a 

Emancipação dos sujeitos envolvidos, bem como a transformação da realidade por eles 

vivida. 

 

A Educação Ambiental na Gestão Pública
266

 

 

O trabalho com Educação Ambiental no contexto da gestão pública, quando se 

pretende constituir um processo crítico, emancipatório, e transformador, vincula-se aos 

princípios da Constituição Federal, uma vez que objetiva, por meio da ação educativa, a 

formação de sujeitos capazes de se manifestar frente à injustiça ambiental. Nesta ação, insere-

se como princípios fundamentais a cidadania e a dignidade das pessoas humanas. 

Ainda, podemos situar na Constituição a deliberação sobre o dever do Estado 

democrático – quanto ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. No diálogo 

com grupos que sofrem a injustiça ambiental, estes direitos se encontram negligenciados, 

quando colocados em pauta no enfrentamento das desigualdades promovidas pela lógica 

destrutiva do nosso sistema produtivo. 

Situar a Constituição como ponto de encontro entre a ação educativa no âmbito 

ambiental e o comprometimento desta com a transformação da realidade social manifesta um 

esforço concreto de articular o trabalho nas relações do triângulo central da nossa estrutura 

produtiva – ESTADO, CAPITAL PRIVADO – POVO, bem como, se traduz na busca pelos 

princípios e horizontes que constituem a relação homem, mulheres e natureza na historicidade 

desta sociedade. 

Desta forma, ao situarmos a base teórico/metodológica no campo da teoria crítica, 

compreende-se que nossas relações se constituem mediadas pela realidade produzida no 
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 Este conteúdo foi apresentado no Evento XIX Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire: reinventando 

Paulo Freire na atualidade, pedagogia na luta contra as opressões, ocorrido nos dias 1,2, 3 de junho de 2017, no 
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Sistema Capitalista Globalizado. E, o Brasil, na condição de parte integrante deste sistema, 

também se insere na lógica de produção da desigualdade social e ambiental, comprometendo-

se com o desenvolvimento societário, fundamentado na exclusão, na alienação e na 

exploração das massas trabalhadoras, de tal forma que tudo se reduz à potencialidade das 

relações de mercado – isto é, tudo se reduz ou se transforma em mercadoria (KUENZER, 

2002). 

Nesse sentido, o art. 225 da Constituição trata, não só da garantia do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, mas outorga ao poder público a responsabilidade de 

garantir esse direito, atribuir funções e declarar a importância de uma ação integrada e 

colaborativa entre os diferentes setores e interesses que compõe as relações no contexto da 

sociedade civil. 

A partir deste, podemos inferir que o marco legal presente na constituição articulado 

na prática da gestão dos conflitos ambientais
267

, manifesta claramente os princípios do Direito 

Ambiental, entre os quais destacamos os princípios Responsabilidade, que se aplica a esfera 

civil e ao Estado; Desenvolvimento Sustentável, que prevê a proteção e manutenção dos bens 

naturais; Participação solidária, que se refere a participação da sociedade na adoção de 

comportamentos de proteção ao meio ambiente. (CAPORLINGUA, 2012).  

Ainda sobre os princípios, para Quintas no livro -  Introdução a Gestão Pública
268

, a 

proposição da Educação Ambiental, também se articula à um princípio do poluidor pagador, 

que imprime na sociedade as regras das externalidades típicas do meio econômico, atuando 

diretamente no esforço de evitar o dano. 

Recuperar este marco legal, reafirma a  importância do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA) neste movimento reflexivo, e, em especial a Linha de 

Gestão e Planejamento da Educação Ambiental no País, que se desdobra no esforço de 

implementação de processos educativos que cumpram uma agenda integrada entre a 

sociedade civil e Estado, de forma que se possa descentralizar as ações, as informações e as 

fontes financiadoras – garantindo desta forma a transversalidade das questões ambientais, a 

criação de projetos e programas em esferas estaduais e municipais, e a consolidação de 

conselhos democráticos com a participação de todos os setores da sociedade (PRONEA). 
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 In Quintas (2006), ―conflito ambiental é [...] ―aquelas situações onde há confronto de interesses representados 
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Partindo desta proposição, a ação educativa que originar-se no campo de conflito 

ambiental, articula-se essencialmente a Educação enquanto ato político, ou seja, enquanto 

processo de formação de sujeitos críticos e capazes de transformar a realidade vivida, seja em 

movimento de luta, denuncia ou controle social. Educação Ambiental que para Loureiro, 

 

[...] parte da compreensão de que o quadro de crise em que vivemos não permite 

soluções compatibilistas entre ambientalismo e capitalismo ou alternativas 

moralistas que descolam o comportamental do histórico-cultural e do modo de como 

a sociedade está estruturada. O cenário no qual nos movemos de coisificação de tudo 

e de todos, de banalização da vida, de individualismo exacerbado e de 

dicotomização do humano como ser deslocado da natureza, é em tese, antagônico a 

projetos ambientalistas que visam à justiça social, ao equilíbrio ecossistêmico e a 

dissociabilidade entre humanidade-natureza. (Loureiro, 2012, p. 104) 

 

E, que para Layrargues, insere na macrotendência crítica que,  

 

Se nutre do pensamento Freireano, Educação Popular, Teoria Crítica, Marxismo 

e Ecologia Política. Por ter forte viés sociológico, introduz conceitos-chave como 

Política, Ação Coletiva, Esfera Pública, Cidadania, Conflito, Democracia, 

Emancipação, Justiça, Transformação Social, Participação e Controle Social, entre 

outros. (Layrargues, 2012, p.404) 

 

Diante do exposto, situamos a importância de seguirmos uma revisão bibliográfica 

no âmbito da Educação Ambiental na gestão pública articula às categorias centrais de 

Educação Popular. Movimento que também se justifica, na compreensão de que, ―ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo‖ (FREIRE,1987, p.68). Afirmativa, que nos auxilia na compreensão de que a educação 

– é processo contínuo, por se constituir historicamente enquanto fenômeno formativo entre 

homens/mulheres/natureza e a dinâmica socioeconômica, política e cultural desta sociedade. 

Desta forma, é possível perceber nas reflexões de Paulo Freire (1987), que esse 

processo formativo se constitui como movimento contínuo da sociedade, que se mantém 

dialeticamente num processo de ensino e aprendizagem no mundo e com o mundo, situado 

então dentro e fora da escola formal. Na condição de sujeitos, os homens e as mulheres ao se 

relacionarem entre si, percebem-se enquanto construtores da história. Através do seu trabalho, 

agem e reagem frente aos condicionamentos que os oprimem – sendo estes para Freire - 
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situações limites que são capazes de serem superadas através da práxis social
269

, num 

exercício constante de ação-reflexão-ação.  

 

 

Educação Popular: justiça ambiental, emancipação e transformação social 

 

A Educação popular, conforme Paludo (2010) é toda prática educativa que se 

compromete com os interesses de emancipação das classes subalternas. Para autora, a lógica 

de desenvolvimento global dos países e, em especial na América Latina, desvela a 

composição de uma engrenagem sociocultural, política e econômica ―dependente‖ e 

―subordinada‖. 

Conforme já citamos na dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado, a 

condição de dependentes e subordinados estrutura-se na ação de agentes econômicos internos 

e externos nos processos de superexploração e de superexpropriação das riquezas e das forças 

de trabalho, condenando os trabalhadores do campo e da cidade às condições de dependência 

necessárias à reprodução destes mesmos agentes econômicos e de seus vínculos de dominação 

(PALUDO, 2012). 

Porém, no campo desta dualidade, os trabalhadores empobrecidos e sem condições 

de reproduzir dignamente a sua vida material, construíram na prática cotidiana do movimento 

de luta por seus direitos uma concepção própria de Educação Popular. Compreender a gênese 

do conceito de Educação Popular é também reconhecer que existe uma educação popular 

construída e apropriada por outras origens teórico/práticas que se diferem do contexto do qual 

nos propomos a estudar. Neste sentido, cabe evidenciarmos que, 

 

 As raízes da Educação Popular são as experiências históricas de enfrentamento do 

capital pelos trabalhadores na Europa, as experiências socialistas do Leste Europeu, 

o pensamento pedagógico socialista, as lutas pela independência na América Latina, 

a teoria de Paulo Freire, a teologia da libertação, e as elaborações do novo 

sindicalismo e dos Centros de Educação e Promoção popular. [...] A educação 

popular vai se firmando enquanto teoria e prática educativas alternativas às 

pedagogias e as práticas tradicionais e liberais, que estavam a serviço da manutenção 

das estruturas de poder político, de exploração da força de trabalho e de domínio 
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transformação. 
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cultural. (Paludo, 2012, p.281) 

 

   

Assim, ao explicitarmos nosso ponto de partida para compreensão da gênese da 

Educação Popular, podemos retomar nossas aproximações e encontros entre Educação 

Ambiental e Educação Popular. Como já citamos, estas duas educações na prática do 

cotidiano do trabalho e da classe trabalhadora se encontram comprometidas com a 

emancipação dos sujeitos e com a transformação da realidade vivida. 

A realidade vivida, quando evidenciada sob as ―lentes‖ teórico/práticas da Educação 

Ambiental se desdobram nas reflexões entorno da Educação e Justiça Ambiental, num 

movimento que compreende a força dos processos educativos construídos pelos sujeitos 

coletivos no enfrentamento das desigualdades socioambientais. Segundo Acselrad, estas 

categorias articulam a unidade popular nos espaços de denúncia sobre a desigualdade - tanto 

no uso dos recursos naturais, quanto na distribuição dos danos derivados do uso inadequado 

destes recursos. Para o autor,  

Justiça Ambiental é, [...] uma noção emergente que integra o processo histórico de 

construção subjetiva da cultura dos direitos no bojo de um movimento de expansão 

semântica dos direitos humanos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Na 

experiência recente, a justiça ambiental surgiu da criatividade estratégica dos 

movimentos sociais, alterando a configuração de forças sociais envolvidas nas lutas 

ambientais e, em determinadas circunstâncias, produzindo mudanças no aparelho 

estatal e regulatório responsável pela proteção ambiental. (ACSELRAD, 2005, p. 

224). 

 

Na perspectiva de Acselrad, o conceito de Justiça Ambiental está articulado a 

compreensão de que um outro mundo é possível, quando pensamos a Justiça Ambiental como 

categoria viva e pulsante nas práticas dos movimentos sociais. Sujeitos que coletivamente se 

movem no esforço de denunciar a ordem destrutiva e desigual, ao tempo que anunciam 

valores socioambientais, capazes de contribuir para formação de outras formas de relação 

entre os homens, as mulheres e a natureza. 

Neste meio, situa-se a importância de percebermos a questão ambiental construída ao 

longo da história por duas visões que na atualidade duelam entre si.  Numa perspectiva 

utilitarista a questão ambiental foi produzida sob os pilares econômicos que visaram a 

continuidade da acumulação do Capital, enquanto a compreensão cultural, compreende que 

nesta questão existem sujeitos que definem o uso e participam dos impactos derivados deste 
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uso
270

. 

E que, exatamente neste ponto – no reconhecimento da presença de sujeitos capazes de 

definirem e participar nas tomadas de decisão sobre o uso e os impactos derivados do uso – 

que nos reencontramos com as categorias de emancipação e transformação da realidade. 

A emancipação segundo Marx (1989), é o próprio processo de transformação da 

realidade, na medida em que os sujeitos reconhecidos enquanto cidadãos, coletivos e 

organizados na participação das tomadas de decisão vão se modificando ao passo que 

modificam as condições de sua existência, num movimento que estrutura-se num horizonte de 

ser genérico. 

A formação do ser genérico, segundo Marx (1989) é a formação do ser cidadão, do ser 

humano em toda a sua totalidade, a partir de um processo que Freire (1987) anuncia como a 

superação das contradições opressor-oprimido – ou seja, superação das contradições que 

resultam das relações de dependência e dos vínculos de dominação, conforme víamos 

anteriormente. 

Isso porque o próprio Paulo Freire acreditava na força e na pujança do conceito de 

educação que segundo ele não poderia estar restrito somente ao processo de educação liberal, 

confundida geralmente no Brasil como sinônimo de aula no sentido burocrático, isto é, da 

presença de um professor que ministra uma aula para um conjunto de alunos. 

Neste sentido, é que educação ambiental transformadora e emancipatória acontece 

para Loureiro (2004) quando empodera civicamente os cidadãos, capacitando-os criticamente 

no processo de atuação em sua própria realidade. Ainda para o autor a Educação Ambiental 

Emancipatória exige uma abertura a temas relacionados ao cotidiano e a experiência de vida 

de cada um dos cidadãos. De forma que, através do diálogo seja possível a compreensão de 

que somos seres inconclusos e por isso, aprendentes em constante movimento de 

desvelamento desta sociedade. Processo que segundo Freire (1987), ocorre num movimento 

de ação-reflexão-ação, baseado no comprometimento com o amadurecimento da leitura de 

mundo de todos sujeitos que se encontram envolvidos na ação educativa. 

                                                           
270

 A razão utilitária configurou a estratégia dita de modernização ecológica, pela afirmação do mercado, do 

progresso técnico e do consenso político. A ―sociedade de proprietários‖ propugnada pelo neo-conservadorismo 

norte-americano é seu norte: uma revolução da eficiência é evocada para economizar o planeta, dando preço ao 

que não tem preço. A razão cultural deu, por seu lado, origem a uma ação que denuncia e busca superar a 

distribuição desigual dos benefícios e danos ambientais. Considerando que a injustiça social e a degradação 

ambiental têm a mesma raiz, haveria que se alterar o modo de distribuição – desigual - de poder sobre os 

recursos ambientais e retirar dos poderosos a capacidade de transferir os custos ambientais do desenvolvimento 

para os mais despossuídos. (ACSELRAD, 2005, p. 220). 
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Paulo Freire (1987) na Pedagogia do Oprimido, afirma que toda ação educativa que 

não se pretende bancária – constitui-se como processo formativo dos sujeitos e se desenvolve 

articulado a um movimento onmilateral, dialógico e essencialmente mediado pelas questões e 

estruturas que montam e remontam o mundo real. Ou seja, toda educação acontece entre os 

sujeitos que se relacionam entre si, mediados pelo ambiente que os forma ao tempo que pelos 

próprios sujeitos é formado. 

Assim, as ações propostas pela Educação Ambiental, devem levar os sujeitos a refletir 

sobre o contexto em que se inserem, reconhecendo e construindo mecanismos de luta contra 

as situações de injustiça que vivem, afinal “ninguém luta contra as forças que não 

compreende, cuja importância não mede, cujas formas e contornos não discerne” (FREIRE, 

1980, p. 40).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A elaboração deste esforço reflexivo, nos coloca diante da condição de sujeitos 

inconclusos, e portanto cientes de que este analisar/teorizar sobre a construção de uma 

pedagogia crítica, comprometida com o exercício da Educação Ambiental e Popular no 

contexto gestão pública constitui-se enquanto tarefa permanente. Por tanto, anunciamos que 

os diálogos tecidos neste artigo apresentam-se timidamente como fatores provocativos no 

contexto da ação pedagógica junto às classes populares em contexto de conflito 

socioambiental.  

 Compreendemos também, importante reafirmar nossa percepção de que a Educação 

Ambiental pode ser construída por diferentes pedagogias. Porém, quando localizada no 

contexto de conflitos e injustiça ambiental – ela toma corpo na posição política; no encontro 

da coletividade e na vivencia de luta e disputa pela garantia dos direitos adquiridos no 

contexto da sociedade de classes. O que significa afirmar a necessidade de constante luta pela 

constituição de um Estado Democrático de direito e de fato, e o reconhecimento de que no 

limite deste modelo produtivo os conflitos ambientais gerados pela desigualdade de 

distribuição dos recursos naturais - serão sempre bandeiras em movimento na luta pela 

conservação ambiental e pela reprodução da existência da vida humana. 

 Este movimento se insere no que Mészáros (2008) afirma ser uma ação educativa que 

busca soluções para além da forma dos problemas, pois segundo o autor – a ação educativa 
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precisa intencionar uma mudança na essência da engrenagem geradora da desigualdade 

socioambiental. Neste sentido, Paulo Freire e os demais autores em que dialogamos anunciam 

possibilidades de trabalho a partir de um processo dialógico, fundamentado no desvelamento 

da realidade vivida e no compromisso com a Emancipação e transformação dos sujeitos e das 

condições de reprodução da existência material da coletividade envolvida. 

 Assim, para finalizar salientamos as reflexões apontadas por Marx no esforço de 

anunciar um horizonte formativo, que estrutura-se para além da emancipação política dos 

cidadãos, para além da formação particular condicionada aos limites de dependência e 

vínculos de domínio produzidos pelos agentes econômicos – uma formação que busque a 

construção do ser genérico – sujeito que se constitui na ação coletiva, no reconhecimento de 

sua existência como parte da natureza, na evidência do trabalho como atividade criativa, 

solidária, autônoma e altamente transformadora.     
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RESUMO: O presente artigo apresenta as experiências docentes dos autores junto ao curso 

de Especialização em Educação Ambiental (pós graduação Lato Sensu) da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Uruguaiana/RS. Nesta esteira, são apresentadas 

leituras de conjuntura acerca do atual momento histórico de nosso país, além de reflexões de 

caráter praxiológico a partir das compreensões e experiências dos autores, tendo por foco a 

importância da contextualização sociopolítica nas intervenções pedagógicas em Educação 

Ambiental. As intervenções pedagógicas apresentadas ao longo do artigo estão pautadas no 

esforço para problematizar e desvelar as causas e as consequências da atual crise 

socioambiental agravada pela agudização da agenda neoliberal em nosso país. Nesse sentido, 

cada atividade realizada está vinculada à possibilidades esperançosas de criação pedagógica 

para a superação da mesma.  

PALAVRAS-CHAVE: Três palavras-chave separadas por ―ponto‖. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

  Neste trabalho apresentamos reflexões de caráter praxiológico, a partir de intervenções 

pedagógicas realizadas pelos autores no contexto do Ensino Superior e fundamentadas no 

campo da Educação Ambiental em sua vertente crítico-transformadora. Tais intervenções 

pedagógicas – objetos de nossa análise – foram ou estão sendo desenvolvidas tomando por 

base o cenário de crise em nosso país e no mundo (crise esta na qual se confundem aspectos 

sociopolíticos, ético-estéticos, socioambientais), buscando sempre o esforço coletivo pelo 

desvelamento de suas causas e consequências e, notadamente, as possibilidades latentes de 

superação da mesma. Neste sentido inspiramo-nos em Paulo Freire (2011) quando ele afirma 

ser tarefa dos(as) educadores(as) desvelar as possibilidades de esperança, mesmo e 

especialmente nas condições adversas em que estamos inseridos. E quando, ao mesmo tempo, 

ensina que não é possível negar a concretude da desesperança e as raízes históricas que a 
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explicam, sob pena de esbarrarmos nos limites de um otimismo utopista ingênuo. 

No escopo acima apresentado, ao longo da sequência deste artigo explicitaremos 

brevemente nossas leituras acerca da conjuntura política brasileira atual (o cenário de crise no 

qual nos encontramos) e o seu entrelaçamento com os fundamentos teórico-conceituais nos 

quais embasamos nossas práticas educativas cotidianas (a Educação Ambiental em sua 

vertente crítico-transformadora) – especificando nossos objetivos com as mesmas, 

problematizando métodos utilizados e alguns dos resultados identificados e dificuldades 

encontradas. Por fim, teceremos algumas reflexões sobre o que temos denominado como ―a 

estética da esperança‖, enquanto princípio compartilhado pelos(as) autores(as) do texto – o 

qual nos remete ao papel central que as perspectivas, sonhos, desejos, esperanças e utopias 

precisam ocupar no trabalho pedagógico. 

Nos últimos meses – notadamente após o cínico afastamento da Presidente da 

República Dilma Rousseff por meio de manobras parlamentares protagonizadas por agentes 

políticos publicamente envolvidos nos mais subterrâneos antros de corrupção – temos 

presenciado um já ‗sem número‘ de retrocessos e ataques às conquistas sociais das últimas 

décadas. A extrema precarização dos direitos trabalhistas, o fim de programas governamentais 

de inclusão social ou a redução em seus orçamentos, a financeirização da economia e o fim 

arbitrário do ciclo econômico voltado à geração de empregos, a flexibilização das leis 

ambientais, assim como o cerceamento ideológico aos movimentos sociais e ao próprio 

trabalho docente, são alguns exemplos da imposição e retomada aguda do receituário 

capitalista neoliberal. Em outras palavras, entendemos que a totalidade das iniciativas 

governamentais na esfera Federal (e também em grande parte dos estados e municípios) após 

a ruptura democrática de 2016, fazem parte de um mesmo pacote – o qual tem por objetivo 

‗adequar‘ ou ‗ajustar‘ a sociedade brasileira aos moldes e ditames requeridos pelo mercado 

financeiro e suas corporações de caráter internacional e imperialista. 

Avançando sobre nossos objetivos de entrelaçar a discussão de nosso atualíssimo 

momento histórico com os fundamentos teórico-conceituais de nossas práticas pedagógicas, 

cabe salientar que consideramos que o objetivo primeiro da Educação Ambiental de caráter 

transformadora seja contribuir na formação de pessoas que atuarão no enfrentamento da grave 

crise social e ambiental de nossos dias. Ora, sob este viés, quaisquer que sejam os temas 

tratados pela Educação Ambiental, estes não podem ser abordados de forma 

descontextualizada e desvinculada de uma leitura sobre a estrutura social e o modo de 
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produção vigente. Ou seja, como vem sendo postulado por Loureiro (2009) é de suma 

importância também ao campo da Educação Ambiental superar o foco da discussão 

meramente nos comportamentos individuais – ignorando questões estruturais da sociedade em 

que vivemos.  

Assim, observamos não apenas no Brasil o receituário neoliberal como um 

componente central da degradação ambiental (no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, 

escolar, urbano, rural, natural, enfim) quando, no interesse das grandes corporações 

transnacionais são promovidas as chamadas políticas de ―ajuste estrutural‖ (geralmente em 

conluio com governantes corruptos).  Como podemos observar, infelizmente, em nosso dia a 

dia, essas políticas de ajuste estrutural tem sido impostas sob a falácia de ―resolver‖ o 

problema de déficit público. Por um lado, através do corte de gastos sociais (reduzindo e 

sucateando os serviços de saúde, educação, previdência social e todo o conjunto de políticas 

sociais) e, por outro, garantindo que a economia do país esteja basicamente reduzida à 

exportação de produtos primários (ou comodities) – à custa de ‗mão-de-obra barata‘ e 

degradação ambiental severa – por meio de medidas cambiais combinadas, incentivos fiscais 

à grandes conglomerados econômicos, flexibilização do arcabouço legal do país e/ou outros 

meios. 

Nesse caminho, ao garantir que a estrutura da sociedade esteja rigidamente baseada no 

centralismo do lucro (e, portanto, da exploração da massa trabalhadora e dos bens naturais), a 

própria diversidade (biológica e cultural) – nossa maior riqueza enquanto humanidade – 

encontra-se cada vez mais ameaçada. Entendemos que o capitalismo neoliberal conspira 

contra a diversidade por pelo menos dois grandes aspectos: a) por engendrar a devastação de 

ecossistemas e biomas inteiros (causando a extinção de incontáveis espécies) na busca 

irresponsável pela expansão das atividades produtivas primárias e; b) por condenar cada vez 

mais pessoas à miséria, à alienação e, quando muito, à padronização de hábitos e costumes e a 

redução à ‗cultura‗ do consumismo e individualismo – devastando assim as condições 

necessárias para o florescimento das mais diversas manifestações culturais.  

Observamos, ainda, que a crise socioambiental atual (entendida enquanto um produto 

nefasto da estruturação da sociedade sob a ordem vigente) não encerra os seus impactos na 

perda de um sem-número de espécies da fauna e da flora, de culturas, de individualidades. Em 

seu conjunto, os impactos das relações desumanas no neoliberalismo atingem fortemente a 

esfera de nossa sensibilidade, assim como a nossa própria condição enquanto seres humanos 
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(Silveira, 2015). Queremos dizer com isso que, sob à égide neoliberal, somos continuamente 

induzidos a colocar toda a nossa existência à serviço de uma lógica externa à nós (quer dizer, 

alienante), de competitividade e consumo, onde tudo e todos podem ser mercantilizados (ou 

seja, serem reduzidos à condição de meras mercadorias). E isso ocorre em detrimento de 

todos os demais aspectos da vida humana. 

Entendemos que os mecanismos de reprodução da lógica capitalista e neoliberal têm 

sido pelo menos parcialmente eficientes em maquiar os efeitos de seu funcionamento na 

população, ao tratar de promover o conformismo, a acomodação, a acriticidade, o 

‗embobecimento‘, além de uma variedade de desejos artificiais voltados às necessidades do 

mercado. E os recentes ataques contra a educação brasileira (como a famigerada e autoritária 

‗reforma do Ensino Médio‖, para citar apenas um exemplo) vem acontecendo claramente com 

esses objetivos de adormecimento crítico da nossa população – especialmente a nossa 

juventude. Istvan Mészáros (2006) defende que é o grande desafio de nossos dias reside em 

transcendermos positivamente a causa da desumanização do homem  –  isto é, o próprio 

sistema de produção de mercadorias – uma vez que este degrada todas as atividades humanas 

ao condicioná-las e subordiná-las aos fins da economia de mercado. E denuncia os modelos 

de educação voltados à manutenção da lógica alienante do capitalismo: 

  

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos serviu – no seu 

todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

maquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se 

não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 

―internalizada‖ (isto é, pelos indivíduos devidamente ―educados‖ e aceitos) ou 

através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica 

implacavelmente impostas (Mészáros, 2005, p. 35). 

  

Logo, o autor deixa claro em suas argumentações a leitura de que a educação 

promovida pelos ―cérebros do sistema‖ ou seus representantes (tal qual tem se comportado o 

governo ilegítimo brasileiro) busca, por princípio, produzir tanta conformidade ou consenso 

quanto for capaz. Considerando a correspondência entre o modelo econômico e o modelo 

educativo de base neoliberal, Estévez (2011, p. 90) nos coloca que dada à intensificação do 

processo de alienação do humano com relação a sua própria natureza (o qual está associado à 

divisão classista da sociedade), ―a personalidade começa a ser modelada a partir de uma visão 

racionalista, reducionista, que desvaloriza a esfera emocional‖. Pela manutenção dos 



 

742 
 

interesses de um segmento muito seleto da sociedade promove-se, também por meio do 

aparato educacional, ―um pensamento cada vez mais ‗matematizado‘, ‗digitalizado‘ e 

‗robotizado‘, próprio de um modelo educativo (utilitarista) orientado para a formação das 

competências que exige o mercado de trabalho capitalista‖ (ibid., p. 103). 

Por esta dura perspectiva, começamos a compreender os motivos da valorização de 

cursos puramente técnicos e voltados à segmentos específicos da economia  (sempre quando 

conveniente, pelo menos). Deste modelo deriva também a aguda desvalorização das 

professoras(es) da Educação Básica (refletida nos baixos salários e nas condições adversas de 

trabalho, como se verifica), a precarização das escolas, a opção oficial pela fragmentação e 

descontextualização dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, dentre outros 

aspectos. Como vemos – e infelizmente temos tido a oportunidade de confirmar em nosso 

cotidiano – a fórmula capitalista e neoliberal para ―minar‖ a capacidade de leitura de mundo 

das pessoas desde a formação nas instituições educacionais consiste em tentar reduzir os 

processos educativos à mero treinamento ou preparação para o trabalho alienado (seja ele 

relativamente bem remunerado ou não) e nada além disso.  

Contudo, considerando esse mesmo cenário, podemos nos questionar: por que temos 

visto nos último anos tanta ‗gritaria‘ e discursos inflamados por parte de representantes da 

oligarquia política conservadora em detrimento da educação escolar e universitária em nosso 

país? Por que estes senhores tem se ‗alvoroçado‘ nos últimos tempos, a ponto de colocarem 

em pauta no Congresso Nacional (com situações semelhantes no Poder Legislativo de estados 

e municípios) aberrações como o projeto ―escola sem partido‖, ou a pressa em ‗reformar‘ o 

Ensino Médio, ou mesmo os ataques disseminados em um sem número de municípios Brasil 

afora contra a previsão de princípios inclusivos nos Planos Municipais de Educação, além de 

várias outras situações análogas? Ora, justamente porque os pretensiosos ―donos do sistema‖ 

são apenas parcialmente competentes/poderosos para atingir seus objetivos de controle e 

dominação ideológica da população. Desde a base da pirâmide social, temos inúmeras pessoas 

(com muito destaque para os(as) trabalhadores(as) em educação) as quais promovem e 

educam para os valores da humanização, da solidariedade, do respeito, da democracia, do 

diálogo, do amor e do bom convívio. 

Neste sentido, desde o campo da Educação Ambiental em seu viés crítico e 

transformador, entendemos que o nosso desafio é, portanto, partindo da uma leitura atenta e 

contextualizada das condições societárias existentes, empenhar-nos e lutarmos contrariamente 
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aos processos de coisificação e mercantilização dos humanos e de toda natureza. Por este 

caminho, já sendo trilhado por tantas pessoas, torna-se um imperativo a tarefa de construção 

de um novo projeto societário que oportunize o desenvolvimento das potencialidades do 

humano ao mesmo tempo em que respeita e interage com a dinâmica da natureza como um 

todo. É nessa perspectiva que desenvolvemos os nossos esforços educativos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Frente ao exposto, apresentaremos os objetivos, os métodos e alguns resultados, frutos 

de intervenções pedagógicas (tratam-se de dois diferentes componentes curriculares os quais 

serão relatados a seguir‘) ministradas em curso de Especialização em Educação Ambiental – 

lato sensu – da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana/RS.  

Os componentes curriculares ministrados foram denominados ―Fundamentos da 

Educação Ambiental‖ e ―Metodologias da Educação Ambiental Crítico-Transformadora‖ e 

contaram cada um com carga horária total de 30 horas, sendo 24 horas teóricas e seis horas de 

atividades realizadas pelos discentes, ofertados no primeiro semestre letivo de 2017, para uma 

mesma turma de 30 discentes da cidade de Uruguaiana (fronteira Oeste do Rio Grande do Sul) 

e arredores. Para resgatar o planejamento e acontecimentos dos referidos componentes 

curriculares, consultamos a Plataforma Moodle Institucional da UNIPAMPA 

(https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=6192), onde foram registradas 

as atividades propostas, as tarefas realizadas pelo(as) discentes e compartilhados os Planos de 

Ensino e os referenciais teóricos utilizados no trabalho educativo. 

Com relação ao componente curricular ―Fundamentos da Educação Ambiental‖, no 

qual objetivou-se apresentar e discutir práticas educativas que contribuíssem para o 

desenvolvimento da dimensão sensível dos(as) aprendentes – no que tange às questões 

socioambientais de nossa época – e ampliassem suas noções com relação ao campo da 

Educação Ambiental (seja no âmbito escolar ou fora dele). Para tanto, intencionalmente foram 

apresentados e discutidos os fundamentos teóricos e legais, de maneira a potencializar a 

capacidade de atuação dos(as) profissionais especializandos(as) – em suas respectivas áreas – 

com vistas à superação da crise ambiental vigente. Neste componente curricular, as estratégias 

de ensinagem utilizadas foram: aulas expositivo-dialogadas, para apresentar as diversas 

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=6192)
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concepções de Educação Ambiental, ocasião na qual nos posicionamentos pela vertente 

crítica desta modalidade de educação e chamamos atenção dos(as) discentes, para não 

confundirem a Educação Ambiental como a prática pedagógica em si (o momento da aula ou 

atividade), mas sim considerarem todo o arcabouço teórico e praxiológico existente (o que 

abrange toda a questão histórico-social, preponderantemente).  

Também destacamos a leitura e discussão da Carta do Cacique Seattle (Duwamish), 

para enfatizar relações humanas com a natureza não humana, estabelecidas de outras formas - 

que não as de utilitarismo e exploração afeitas ao modelo capitalista. Ainda, foram exibidos 

os vídeos-documentários ―A história das coisas‖ (FOX, 2007), ―La Educacción Proibida‖ 

(DOIN, 2012), ―Novos Paradigmas da Educação‖, de Mario Sérgio Cortella (2003), 

―Mudando Paradigmas Educacionais‖, de Ken Robinson (2011) e o clipe da música ―Axé 

Acapella‖, de Maria Gadú (2011), com o intuito de desenvolver a dimensão sensível dos(as) 

aprendentes, no tocante as mazelas de todoas as ordens promovidas por esta forma de 

organização socioambiental, que é apregoada pelo neoliberalismo. Posteriormente, buscou-se 

provocar refexões nos(as) discentes, solicitando que escrevessem, sobre as mudanças de 

compreensão acerca da EA, desde o início do curso e assim, perspectivar acerca de suas 

motivações com o Curso. 

Também foram oportunizadas leituras dialogadas de capítulos dos livros ―Encontros e 

Caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores‖ (FERRARO JR, 

2005; 2007; 2013) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

(BRASIL, 2012). A dinamização envolvendo os conteúdos abordados neste componente 

curricular, culminaram num trabalho final, que foi uma produção textual que explicitasse as 

relações da proposta de pesquisa dos(as) discentes com os conteúdos abordados nas 

apresentações, diálogos, vídeos e textos trabalhados. Nesta produção, indicou-se para que 

fossem apresentadas as justificativas e contextualizações das propostas de pesquisa que serão 

desenvolvidas ao longo do curso, com ênfase na percepção do(a) discente sobre a inserção da 

temática de pesquisa no cenário de crise socioambiental nos nossos dias. 

No trabalho educativo realizado no componente curricular ―Metodologias da Educação 

Ambiental Crítico-Transformadora‖, objetivou-se promover reflexões e produções prático-

teóricas acerca do processo de planejamento e aplicação de metodologias de Educação 

Ambiental crítico-transformadora, com vistas à superação da atual crise ambiental. Com este 

intuito, proporcionamos atividades para ampliar as noções dos(as) aprendentes com relação à 
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vertente crítico-transformadora da Educação Ambiental; às diferentes concepções 

epistemológicas de aprendizagem e à conteúdos, conceitos e relações implicados em 

metodologias crítico-transformadora para trabalhar Educação Ambiental no âmbito escolar ou 

fora dele, com foco no método dialético de ensino. 

Neste componente curricular, utilizamo-nos da metodologia dialética descrita por 

Vasconcelos (1992), pela compreensão de que conhecimento é construído pelas pessoas na 

sua relação com as outras e com o mundo. Assim, os conteúdos foram estudados 

considerando três momentos pedagógicos (Ibidem) interrelacionados, na circularidade ação-

reflexão-ação, a saber: 1°) Mobilização para o conhecimento (síncrese), 2°) (re)construção do 

conhecimento (análise) e 3°) elaboração da síntese do conhecimento (síntese). 

Para isso, considerando o 1º momento pedagógico, cujo intuito foi tornar conhecido os 

conhecimento iniciais dos(as) discentes, a partir de provocações e contextualizações sobre as 

temáticas estudadas, solicitamos que compartilhassem, na Plataforma Moodle ―Vivências em 

Educação Ambiental‖ da qual já haviam participado. Oportunidade na qual ficamos 

conhecendo ações nas quais os estudantes estiveram envolvidos em períodos anteriores de 

suas vidas. Na sequência, para contemplar as recomendações de Vasconcelos (1992) para o 2º 

momento pedagógico e viabilizar o confronto de conhecimento entre os sujeitos aprendentes e 

os objetos de conhecimento, utilizamo-nos de cinco, das vinte estratégias de ensinagem 

apresentadas por Anastasiou e Alves (2012). A primeira foi a realização de uma aula 

expositivo-dialogada acerca dos fundamentos, histórico e princípios da vertente Educação 

Ambiental Crítico Transformadora e sobre epistemologias da aprendizagem. Após, agregamos 

as estratégias ―estudo de textos‖ e ―dinâmicas de grupo, com produção de resenhas‖ para 

estudarmos e dinamizarmos os textos de Mendonça (2007) ―Educação Ambiental Vivencial‖ 

e Tonso (2005) ―Cardápio de Aprendizagens‖, dinamizados a partir da Estratégia de 

Ensinagem "Grupo de verbalização e de observação (GV/GO), de Anastasiou e Alves (2012, 

p.88). Com isso, buscou-se proporcionar espaço para estudo e discussão de estratégias que 

oportunizassem maior contato entre as pessoas, o local e os objetos estudados,  denominados 

de: ―saídas de campo‖, ―expedição de estudos‖ ou ―Educação Ambiental vivencial‖. Ainda 

neste momento pedagógico, realizamos uma aula-visita ao Museu Histórico Municipal Raul 

Vurlod Pont, para conhecer aspectos da história pretérita de Uruguaiana, com o apoio de um 

renomado professor de História da cidade. A partir desta atividade, solicitamos que os(as) 

discentes produzissem um diário de visita, onde relataram informações conhecidas no museu 
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e abordadas pelo professor de História, mas também expressaram como se sentiram em 

conhecer fatos históricos importantes para a formação da cidade de Uruguaiana.  

Por fim, no 3º momento pedagógico realizado neste componente curricular, para que 

os(as) discentes sintetizassem os conhecimentos construídos foi solicitado que, a partir das 

discussões realizadas e do referencial teórico-prático estudado, fosse organizado, por grupo, 

um plano de ensinagem de uma vídeo-aula que, desde a vertente crítico-transformadora da 

Educação Ambiental, contemplasse o trabalho pedagógico de um tema/problema de Educação 

Ambiental, considerando pelo menos um dos três momentos pedagógicos descritos por 

Vasconcelos (1992) e apresentando:  a) o assunto e os objetivos tratados; b) o público-alvo; c) 

a justificativa; d) as etapas e os recursos utilizados  e) os resultados esperados. Em resposta a 

esta solicitação, os(as) discentes produziram as vídeo-aulas intituladas: ―Os rastros 

arqueológicos da comunidade indígena (Charrua) de Uruguaiana-RS‖, ―Divulgação do evento 

um ‗Um dia no Museu‘‖; ―Percebendo a importância das Etnias na formação cultural 

Uruguaianense‖, ―O Patrimônio Cultural da Casa Queimada para o Estudo de Educação 

Ambiental‖, ―Estudo Empírico da Origem dos Índios Guaranis‖ e ―Um banco, uma história e 

um violão‖, foram postados em um canal do youtube, criado pela turma 

(https://www.youtube.com/channel/UCR9S0WKjOTU2dmkaobDfOJA). 

 Expostas estas intervenções pedagógicas realizadas e com base nos registros escritos 

e/ou audiovisuais de ambos os componentes curriculares, identificamos ainda que de forma 

incipiente a ser cada vez mais aprofundada e elaborada, elementos ou categorias que nos 

permitem caracterizá-las ou aproximá-las da vertente estético-crítico-transformadora na 

Educação Ambiental – tais como: a abordagem sócio-histórica da questão ambiental; a 

percepção dialética e integradora nas relações humanas x meio ambiente; a noção de 

relevância da democracia e da participação cidadã; as relações de empatia, alteridade e 

pertencimento; a abordagem sociopolítica na atuação individual e coletiva – todas elas 

relacionadas ao desafio e à esperança de superação da crise socioambiental de nossos dias. 

Por outro lado, em análise crítica dos trabalhos apresentados por parte de parcela considerável 

da turma, percebemos ser ainda muito presente a perspectiva individualista de mudanças 

comportamentais e a percepção simplificante de que o ser humano, enquanto espécie 

biológica, é invariavelmente causador de degradação ambiental – desconsiderando-se que a 

relação humano x ambiente é plenamente mediada por questões de ordem social/cultural e 

portanto influenciada em larga escala pelo modelo societário em que se vive. Quase em 

https://www.youtube.com/channel/UCR9S0WKjOTU2dmkaobDfOJA
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contradição, a esperança por mudanças positivas na sociedade e a percepção da pessoa 

humana enquanto sujeito-histórico capaz de transformações individuais e coletivas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As intervenções pedagógicas apresentadas representam nosso esforço para 

problematizar e desvelar as causas e as consequências da atual crise socioambiental agravada 

pela agudização da agenda neoliberal em nosso país, assim como em muitas outras partes do 

mundo. Nesse sentido, cada estratégia de ensinagem realizada, cada atividade e/ou projeto 

proposto, configuram-se como possibilidades de criação pedagógica para a superação da 

mesma. Neste caminho, entendemos como uma necessidade de primeira ordem a preservação, 

a valorização e/ou o resgate de nossa própria condição enquanto seres humanos, condição esta 

ameaçada pelos processos alienantes inerentes ao modelo capitalista neoliberal e processos de 

embrutecimento, anestesiamento e/ou robotização decorrentes. 

 Assim, entendemos que alimentar a esperança na pessoa humana (tanto na perspectiva 

coletiva como individual), passa pela opção de assumirmos uma postura participativa na 

sociedade, buscando construir uma perspectiva de futuro. A esperança reside justamente na 

capacidade transformadora e criativa própria do ser humano – potencial e efetivamente capaz 

de modificar os rumos de sua existência no mundo e seu futuro. Aliás, como enfatiza Paulo 

Freire, ―uma educação sem esperança não é educação‖ (FREIRE, 1979, p. 13). Também 

coloca que ―a esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não 

haveria História, mas puro determinismo‖ (FREIRE, 2009, p. 72). 

Conforme vamos percebendo, trata-se de uma necessidade para qualquer viés 

humanista de educação combater a indiferença (o não-sentimento) – sob pena de as pessoas 

simplesmente não se engajarem em qualquer tipo de esforço social enquanto se mantiverem 

indiferentes às injustiças de nossa época. Ou seja, se os indivíduos não estabelecem uma 

relação afetiva e empática com o ambiente em que vivem e com o povo do qual fazem parte, 

não poderão cultivar sentimentos de pertencimento, por exemplo, e muito menos poderão 

engajar-separa defender esse ambiente e esse povo, uma vez que estes lhe são basicamente 

indiferentes. Assim, concluímos que devemos contribuir para motivar os(as) envolvidos(as) 

em nossas intervenções pedagógicas a participarem nesse imenso processo de luta, reflexão 
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crítica e educação coletiva. As pessoas se engajarão em ações humanitárias e ambientalistas 

apenas na medida em que estiverem motivadas desde suas próprias necessidades e valores os 

quais, por sua vez, só serão desenvolvidas na relação afetiva com outros seres humanos e com 

outras formas de vida. 
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RESUMO: Neste trabalho, apresentamos uma abordagem de caráter teórico-conceitual, onde 

traçamos um diálogo junto à autores que fundamentam a análise crítica em relação à crise 

social e ambiental de nossos dias. Observamos o processo de mercantilização extrema da vida 

dado a partir dos antagonismos na relação entre Capital e Trabalho e suas consequências na 

própria esfera da sensibilidade humana. Por este viés, objetivamos compartilhar com os 

leitores e leitoras deste breve ensaio, uma análise das condições atuais da existência humana 

observando o processo de alienação do trabalho como o distanciamento de nossa própria 

condição enquanto seres sociais e criativos, além dos mecanismos massivos de manipulação 

ideológica que servem à manutenção deste status quo. Assim, entendemos que o presente 

ensaio justifica-se por contribuir para o desvelamento de mecanismos-chave os quais atuam 

para manter e agravar a crise ambiental vigente, para assim, contribuir com as possibilidades 

de superação da mesma – objetivo central da Educação Ambiental de caráter transformador. 

PALAVRAS-CHAVE: crise socioambiental; ideologia; sensibilidade humana 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Nosso objetivo ao apresentar este ensaio de caráter teórico-conceitual é traçar um 

panorama, desde uma perspectiva sociopolítica de raiz estético-ambiental, à respeito de 

aspectos relacionados ao que é considerado por nós como um dos mais nefastos efeitos do 

sistema global de produção e consumo de mercadorias: o afastamento do ser humano de sua 

própria condição enquanto tal. 

Assim, deteremos nossa atenção em exercitar o desvelamento de dois mecanismos 

(profundamente interligados um ao outro) de dominação social, os quais permitem a 

manutenção desse sistema baseado nos limites da exploração da natureza humana e não 

humana. Tratam-se do fenômeno da ‗alienação‘ (que inicia-se, como veremos, no processo de 

exploração do trabalho e termina por ‗colonizar‘ os mais íntimos redutos da existência 
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humana) e da manipulação ideológica maximizada pelos grandes meios de comunicação em 

massa.  

Para tanto, buscaremos o diálogo crítico e reflexivo com autores que fundamentam 

teórico-filosoficamente estas questões (tais como Karl Marz, István Mészaros, Marilena 

Chauí, Rodrigo Duarte, dentre outros), estando por nossa parte pautados pelo objetivo 

expresso de contribuir com uma análise das causas e efeitos da crise ambiental flagrante em 

nossos dias – manifestada na mercantilização extrema não apenas de objetos mas também da 

própria subjetividade humana. 

Com isso, estaremos buscando compartilhar com os leitores(as) deste trabalho uma análise 

que demonstra os impactos socioambientais da ordem capitalista vigente não se limitando à 

devastação de ecossistemas inteiros e à degradação das condições de vida de imensa parcela 

da população mundial – mas chegando ao íntimo da existência humana, ou seja, nos aspectos 

mais elementares e fundamentais da própria condição humana – tanto na esfera individual 

como coletiva. Neste passo, acaso fosse atingido de forma plena o processo de alienação da 

condição humana, acabaríamos desprovidos de nossa própria humanidade para nos tornarem 

meros instrumentos ‗robotizados‘ à serviço de uma lógica exterior ao nosso próprio 

pensamento e vontade. 

A partir de nossos esforços argumentativos com este trabalho, como poderá ser observado 

ao longo do desenvolvimento do mesmo, restarão evidenciados impactos severos sobre o que 

há de mais valioso: a sensibilidade humana, de cada um de nós, e a diversidade social e 

cultural da humanidade. Logo, justificamos a pertinência deste trabalho pela necessidade 

imperativa de nos debruçarmos, especialmente enquanto educadores e educadoras ambientais 

comprometidos(as) com a superação da crise socioambiental de nossos dias, em conhecer em 

profundidade as causas e efeitos da degradação do meio ambiente em geral e do próprio ser 

humano em particular – opondo-nos radicalmente à mercantilização da vida. 

Neste caminho, esperamos com este trabalho estar singelamente contribuindo para um 

amplo e contínuo processo de negação de um individualismo egoísta, ideologicamente 

promovido e manipulado em favor de interesses escusos os quais têm visado somente o lucro 

de alguns poucos. Ao mesmo tempo, buscamos estar afirmando a esperança e a certeza de 

que, enquanto sujeitos históricos dotados de sensibilidade, raciocínio e criticidade, temos as 

condições necessárias para subverter o brutal estado das coisas da atualidade e forçar o 
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nascimento de uma sociedade global justa e solidária onde poderemos nos desenvolver 

verdadeiramente enquanto seres sociais, seres humanos.        

 

DESENVOLVIMENTO 

 Nas condições sociais em que nos encontramos, onde tudo pode ser mercantilizado, 

também a força de trabalho é vendida, para uso de outro, como uma mercadoria. Nessa nova 

configuração da atividade produtiva do ser humano, o trabalho ―deixou de ser meio da livre 

revelação das forças humanas e se converteu em uma pesada carga para o homem‖ 

(MONTERO et al., 1987, p. 39). Ou seja, o trabalho, em seu sentido original, configura-se 

como um processo de criação de objetos os quais incorporam a objetivação de finalidades, 

idéias e/ou sentimentos humanos. Porém, na realidade do trabalho alienado, não é o produtor 

(isto é, o trabalhador) quem define a finalidade (ou o produto e o valor) de seu trabalho, mas 

outro: o proprietário dos meios de produção, o qual define todas as condições do trabalho e 

seus fins. Assim, em condições alienadas, o trabalho perde o seu sentido criativo. É preciso 

lembrar aqui que vivemos, ainda, em um sistema de organização societária profundamente 

antagônico. Atualmente (desde a ascensão histórica do capitalismo e seu desenvolvimento em 

escala mundializada) temos o profundo antagonismo existente na relação entre capital (ou 

seja, a riqueza altamente concentrada e manipulada conforme os interesses de uma parcela 

diminuta da população mundial) e a classe trabalhadora. 

O resultado do processo de trabalho alienado nas condições do capitalismo é uma 

mercadoria, assim como também é a força (e o tempo) de trabalho empregada para produzi-la. 

Chauí (1990) nos explica e nos alerta que uma mercadoria não é uma simples ―coisa‖ como 

aparece, mas sim trabalho humano concentrado, tempo de vida e habilidades humanas 

empregadas sob determinadas condições. Nessas condições, como coloca Mészáros (2006, p. 

146), ―o trabalho, que deveria ser uma propriedade interna, ativa, do homem, se torna exterior 

ao trabalhador devido à alienação capitalista [...]‖ e esta ―transforma a atividade espontânea 

no ‗trabalho forçado‘, uma atividade que é um simples meio de obter fins essencialmente 

animais (comer, beber, procriar) [...]‖. Aqui, cabe-nos citar Karl Marx, falando-nos desde o 

seu contexto no século XIX sobre a venda do tempo de vida do trabalhador por necessidade 

de subsistência:  
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[...] a força de trabalho em ação, o trabalho, é a própria atividade vital do operário, a 

própria manifestação da sua vida. E é essa atividade vital que ele vende a um 

terceiro para se assegurar dos meios de vida necessários. A sua atividade é para ele, 

portanto, apenas um meio de poder existir. Trabalha para viver. [...] É uma 

mercadoria que adjudicou a um terceiro. Por isso, o produto da sua atividade 

tampouco é o objetivo de sua atividade. O que o operário produz para si próprio não 

é a seda que tece, não é o ouro que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O 

que ele produz para si próprio é o salário [...] (MARX, 2006, p. 36).   

  

Sendo assim, todo o tempo de vida empregado para a produção de mercadorias 

significa apenas um meio de manter a sua existência, um meio de receber algum dinheiro para 

a manutenção de suas necessidades básicas como morar, vestir, alimentar-se a si e a sua 

família, etc., e obter algum laser. Segundo Mészáros (2006, p. 39), ―a alienação caracteriza-se, 

portanto, pela extensão universal da ‗vendabilidade‘ (isto é, a transformação de tudo em 

mercadoria); passa pela conversão dos seres humanos em ‗coisas‘, para que eles possam 

aparecer como mercadorias no mercado [...]‖. 

Desmembrando o fenômeno prático da alienação de acordo com Rodrigo Duarte 

(1986), Foster (2005) e com o texto de Mészáros (2006) supracitado, quatro aspectos 

fundamentais, os quais denotam a sua complexidade e implicações na existência humana. São 

eles: a) a alienação do trabalhador com relação ao objeto do seu trabalho, isto é, o produtor é 

usurpado do produto de seu trabalho; b) a alienação do trabalhador com relação ao seu próprio 

processo de trabalho, quer dizer, o próprio trabalho é exterior ao trabalhador, uma vez que 

encontra-se vendido ao proprietário dos meios de produção que dele faz uso por um 

determinado período do tempo. O trabalho visa a satisfação não de suas próprias necessidades 

interiores, mas a de necessidades exteriores à ele, transformado-se, como coloca Mészáros 

(2006, p. 20), numa ―atividade alheia que não lhe oferece satisfação em si e por si mesma, 

mas apenas pelo ato de vendê-la a outra pessoa‖; c) a alienação de sua própria condição 

enquanto membro da espécie humana, enquanto ser criativo e original em suas relações com a 

natureza. Assim, o ser humano deixa de objetivar-se na natureza transformada e, depois disso, 

na natureza não transformada e; d) a alienação do humano enquanto ser social/coletivo.  

O trabalho alienado, ao distanciar o homem dos objetos de seu trabalho, e de suas 

próprias relações consigo mesmo e com a natureza, produz também a alienação de sua relação 

com outros homens. A alienação ―passa pela fragmentação do corpo social em ‗indivíduos 

isolados‘, que perseguem seus próprios objetivos limitados [...]‖ (ibid., p. 39), estimulando e 
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forçando, sobretudo, a competição e o egoísmo entre a classe trabalhadora.  

 A organização de diferentes setores da classe dominante (como, por exemplo, os 

setores do agronegócio, energético, automobilístico e de engenharia genética conjuntamente 

empenhados na produção de biocombustíveis) em torno de seus interesses particulares  os 

torna muito poderosos na promoção, em nível mundial, de todo um estilo de vida em 

conformidade com os interesses dos grandes capitalistas. Nesse caminho, conseguem 

naturalizar a exploração e a alienação inerentes à estrutura do capitalismo – de modo que estas 

passam a ser vistas como inclusive dotadas de legitimidade e justiça. Além disso, a 

doutrinação capitalista, por meio de seus mecanismos de controle social, alcança largamente a 

própria esfera da subjetividade humana, semeando valores e desejos consumistas, 

competitivos, egoístas, etc. 

Além das jornadas de trabalho alienado, muitas vezes exaustivas e estressantes que 

não contribuem para o desenvolvimento de processos reflexivos e da preocupação constante 

com necessidades elementares e imediatas como alimentação, moradia, transporte, 

vestimenta, além da preocupação com a violência no cotidiano, as dívidas, etc., os 

mecanismos capitalistas atuam também de outras formas.  

São muitos os mecanismos de dominação e controle à serviço da manutenção do status 

quo. São eles tanto de caráter econômico (como na organização do processo de trabalho) 

quanto de caráter político-legal (como o conjunto de leis, instituições, etc.) e ideológico (isto 

é, para as pessoas não enxergarem a sociedade como injusta ou como algo que pode ser 

alterado). Além disso, o aparato policial-militar encontra-se sempre pronto para entrar em 

ação quando a situação sai do controle e restaurar e restabelecer a ―ordem‖ instituída. Por ora, 

interessa-nos observar algumas questões referentes ao controle ideológico na forma com que 

este prevalece em nossa sociedade de classes.  

Podemos pontuar esta forma de atuação como relacionada em duas instâncias 

principais: 1) através do receituário neoliberal de educação institucionalizada (e sua 

qualidade), a qual não contribui (pelo contrário) para a formação de pessoas críticas e 

questionadoras
275

 e; 2) por meio do desenvolvimento, propiciado pelos avanços na ciência e 
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tecnologia, de um gigantesco aparato de ―comunicação‖ social unilateral, misto de 

entretenimento de baixa qualidade (o que inclui doses elevadas de vulgarização da mulher, 

preconceito, promoção da violência, ambição por dinheiro, etc.), publicidade (promoção do 

consumo) e notícias distorcidas escolhidas ―a dedo‖ para serem veiculadas, estando sempre 

presente a receita do sensacionalismo, da pseudo-imparcialidade e da criminalização dos 

movimentos sociais. Cabe-nos salientar, desde aqui, que estas facetas da mídia massiva 

complementam-se e, muitas vezes, confundem-se – levando-nos à perder de vista as fronteiras 

entre informação, propaganda e entretenimento.  

Por estes mecanismos, somos induzidos a colocar toda a nossa existência à serviço de 

uma lógica, externa à nós, de competitividade e consumo, onde tudo pode ser mercantilizado 

(isto é, ser reduzido à condição de mera mercadoria), o que ocorre em detrimento dos demais 

aspectos da vida humana. Assim, a estrutura da sociedade globalizada tem sido eficiente em 

maquiar os efeitos de seu funcionamento na população, em justificar a guerra mercenária, em 

promover o conformismo, a acomodação, a acriticidade, o embobecimento, além de uma 

variedade de desejos artificiais voltados às necessidades do mercado. 

Mészáros (2006) defende que é a causa da desumanização do homem que deve ser 

eliminada, isto é, o próprio sistema de produção de mercadorias, uma vez que este degrada 

todas as atividades humanas ao condicioná-las e subordiná-las aos fins da economia de 

mercado.  O autor deixa claro em suas argumentações a leitura de que a educação promovida 

pelos ―cérebros do sistema‖ tem por princípio produzir tanta conformidade ou consenso 

quanto for capaz (além, é claro, de garantir a qualificação necessária para o funcionamento 

adequado da economia). 

 Ao considerar a correspondência entre o modelo econômico e o modelo educativo de 

base neoliberal, Estévez (2011, p. 90) coloca que, devido à intensificação do processo de 

alienação do humano com relação a sua própria natureza (o qual está associado à divisão 

classista da sociedade), ―a personalidade começa a ser modelada a partir de uma visão 

racionalista, reducionista, que desvaloriza a esfera emocional‖.  

Na busca pela manutenção dos interesses de um segmento muito seleto da sociedade 

mundial promove-se, também por meio do aparato educacional, ―um pensamento cada vez 

mais ‗matematizado‘, ‗digitalizado‘ e ‗robotizado‘, próprio de um modelo educativo 

(utilitarista) orientado para a formação das competências que exige o mercado de trabalho 
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capitalista‖ (ibid., p. 103). Assim, sendo um defensor dos modelos educativos com orientação 

libertadora, este autor lamenta e critica fortemente o advento de uma educação pragmática e 

utilitária que se pôs à serviço da revolução industrial. 

Como vemos, a fórmula capitalista para ―minar‖ a capacidade de leitura de mundo 

desde a formação nas instituições educacionais consiste, dentre diversas nuances, em reduzir 

os processos educativos à condição de treinamento ou preparação para o trabalho alienado 

(seja ele bem remunerado ou não) e nada além disso, e/ou simplesmente condena os seus 

―clientes‖ ao analfabetismo (funcional ou completo). Em todo caso, essa fórmula, a qual tem 

sido aplicada menos ou mais gentilmente conforme o momento histórico (existem variações 

nos métodos e objetivos, mas são essencialmente a mesma), tem sido capaz de produzir 

cidadãos acríticos, pouco questionadores sobre seu lugar e sua função na complexidade do 

mundo. Tem conseguido, também, impregnar grande parte do contingente egresso de seu 

sistema educacional com o desejo de integrar-se com devoção à estrutura maior – resultado 

que passa por promessas do tipo que, se as pessoas trabalharem de maneira árdua, competente 

e honesta, elas receberão futuramente uma recompensa correspondente aos seus esforços.  

Cada vez mais podemos perceber que, no atual estágio de desenvolvimento do 

capitalismo, o sistema vem sendo capaz de não apenas condicionar, mas também de colonizar 

a própria subjetividade das pessoas. E vem colonizando a mente humana da mesma forma que 

os impérios modernos colonizaram centenas de povos e seus territórios – para explorar e para 

(im)plantar a monocultura. 

Aproveitando esta analogia para iniciar nosso breve aprofundamento acerca do papel 

desempenhado pela grande mídia empresarial na manutenção e fortalecimento do sistema de 

produção de mercadorias, cabe-nos trazer as palavras de Pedrinho Guareschi e Osvaldo Biz 

(2005). Em suas análises sobre a relação entre mídia e democracia, os autores percebem muito 

claramente os estreitos vínculos entre a oligarquia midiática e a manutenção dos privilégios da 

classe detentora do poder político-econômico que comanda o status quo – o que passa pela 

fabricação de consensos e pela construção de idéias e valores a serem assimilados e seguidos 

pela população em geral. Nessa relação, também a informação torna-se mercadoria – e passa a 

ser regida também pela lógica da lucratividade. Assim, a comunicação (também uma 

dimensão fundamental para a existência humana), ao invés de estar orientada para a promoção 

das culturas e da cidadania, é reduzida e subordinada puramente às leis de mercado. 
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A ascensão e o avanço tecnológico dos grandes meios de comunicação, bem como a 

sua imediata apropriação pelo poder econômico, consubstancial à anterior transformação da 

arte em mercadoria é o que, segundo Duarte (2001), os autores da Escola de Frankfurt, 

Adorno e Horkheimer, denominaram de ―indústria cultural‖ no início da década de 1940. 

Associando a existência de meios tecnológicos, apropriação das manifestações de arte e um 

conhecimento psicanalítico cada vez maior, o sistema econômico atingiu o objetivo de 

estimular constantemente o consumo supérfluo através da criação de necessidades artificiais – 

o que, por sua vez, termina por gerar uma quantidade imensa de lixo e resíduos, ou seja, um 

dos impactos ambientais da maior importância.  

Contudo, o uso dos meios massivos de comunicação pelo poder econômico ultrapassa 

os fins estritamente comerciais, expandindo-os para fins ideológicos ao manipular o senso 

crítico e estético da população. Neste sentido, a mídia impõe-se no cotidiano das pessoas de 

tal modo que, ―na ausência de um mínimo de reflexão, não resta ao ‗consumidor‘ outra 

alternativa senão a de ‗comprar‘, agora não mais essa ou aquela mercadoria, mas o sistema de 

exploração econômica como um todo‖ (ibid., p. 33).  

 Sobre este contexto, Chauí (2006, p. 74) afirma enfaticamente que ―os proprietários 

dos meios de comunicação são suportes do capital‖. Esta autora nos apresenta o lazer, o 

passatempo e o entretenimento humano como exigências vitais do metabolismo humano, 

impregnadas de cultura – quer dizer, ―dizem respeito ao tempo biológico e ao ciclo vital de 

reposição de forças corporais e psíquicas. O entretenimento é uma dimensão da cultura [...], 

pois é a maneira como uma sociedade inventa seus momentos de distração, diversão, lazer e 

repouso‖ (ibid., p. 21).  Ainda nas palavras desta autora, na medida em que a indústria cultural 

conquistou o tempo de repouso do trabalhador por meio do entretenimento, a classe 

dominante passou a controlar, além do trabalho, também o descanso do trabalhador.  

Dessa forma, ao transformar todos os assuntos em entretenimento (seja nos programas 

de auditório, telenovelas, filmes ou até mesmo nos noticiários), a mídia massiva empresarial 

descontextualiza os fatos e entorpece e manipula a noção de realidade dos seus ouvintes e 

telespectadores. Ainda, oligopólio da mídia contribui decisivamente para acentuar esse 

quadro. Na forma como colocam Guareschi e Biz (2005), a mídia é capaz de manipular e 

distorcer fatos e concepções da e na sociedade não apenas pela forma como os assuntos são 

apresentados em sua programação, mas também por seu silêncio – ao deixar de noticiar e 
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ocultar determinadas opiniões e acontecimentos – ainda que neguem sempre com veemência 

qualquer tipo de parcialidade. Em todos os assuntos tratados, os empresários da mídia, por 

meio de seus porta-vozes (os apresentadores, os jornalistas, repórteres, atores, etc), 

invariavelmente passam uma conotação valorativa sobre o que está sendo apresentado.  

Na forma como se apresenta nos dias de hoje, a própria mídia, em si, já exerce uma 

função decisiva sobre a percepção da realidade nas pessoas: os fatos que aparecem na mídia 

são aqueles que ―existem‖ e aqueles que não aparecem ―não existem‖, pelo menos à princípio. 

Assim, a mídia massiva detém, hoje, o controle da pauta de assuntos e discussões. Segundo 

dados de pesquisa apresentados por Guareschi e Biz (2005), cerca de 82% dos temas de 

conversa nos ambientes sociais são provenientes de assuntos colocados pelos meios de 

comunicação em massa. Assim, no caso dos controladores da mídia (especialmente a 

oligarquia econômica, política e midiática) decidirem que um determinado assunto ou tema 

não deva ser debatido na população, eles podem simplesmente retirá-lo da pauta, ou ainda 

incluí-lo distorcidamente e em meio a uma série de distrações componentes da programação. 

Adestrando-nos ao consumo, a publicidade e a propaganda (muitas vezes travestidas 

como notícias ou como entretenimento) oferecem-nos promessas de realização de desejos e 

vontades por meio da aquisição de bens materiais supérfluos como roupas da moda, um tênis, 

um perfume, um produto de limpeza ou de beleza. Produtos diversos ―são associados a 

viagens a países distantes e exóticos ou a uma relação sexual fantástica; um utensílio 

doméstico ou um sabão em pó são apresentados como a suprema defesa do feminismo, 

liberando a mulher das penas caseiras‖ (CHAUÍ, 2006, p. 40).  

 Podemos observar, portanto, que os meios de comunicação massiva regidos pela 

lógica do mercado e da acumulação de capital apresentam potencial para deturpar toda a 

esfera de relações que uma pessoa mantém com a sua realidade circundante, atingindo, assim, 

os objetivos de estimular o consumo e garantir a adesão voluntária das pessoas às regras e às 

condições estabelecidas sob o capitalismo.  Estes meios, com destaque para a televisão, 

configuram-se como uma ―armadilha‖ completa na medida em que, muitas vezes, aparecem 

como uma espécie de refúgio onde, utilizando-se de um entretenimento infantil, a pessoa pode 

―libertar-se‖ e esquecer, ainda que momentaneamente, as agruras de um cotidiano violento, 

cansativo e estressante, erguido justamente sob a lógica que a televisão estimula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto até aqui, chegamos invariavelmente à conclusão de que processos 

intrínsecos ao funcionamento do sistema capitalista (a mercantilização de tudo e todos, a 

alienação e a exploração do trabalhador, a desigualdade social, a intensificação vertiginosa da 

exploração por recursos naturais, a produção massiva de bens supérfluos, manipulação 

ideológica, etc.) conspiram contra o desenvolvimento do ser humano em sua sensibilidade e 

potencial criativo. Presos a necessidades elementares, a grande maioria de nós, seres 

humanos, encontramo-nos numa luta diária para sobreviver, disputando espaços e recursos na 

sociedade competitiva, injusta e desigual. Sendo regidos por essa lógica, todo ser humano 

pode ser um adversário ou inimigo em potencial e, sob este pensamento, torna-se difícil o 

estabelecimento de relações de empatia entre os humanos. Ao ser anulado o caráter criativo 

do trabalho, este perde totalmente o seu significado estético, como meio de livre expressão 

das forças e do potencial humanos.  

O único sentido para as extensas jornadas de trabalho alienado traduz-se na forma de 

uma quantidade pré-determinada de dinheiro – o seu salário, destinado à simples manutenção 

(em condições menos ou mais precárias) da ―máquina humana‖, ou seja: alimentação, abrigo, 

vestimenta, reprodução, enfim. Os grandes meios de comunicação terminam por distorcer 

toda a percepção, leitura e interpretação sobre este mundo capitalista e suas relações – o que 

também figura como um grande obstáculo para o desenvolvimento humano, uma vez que até 

mesmo os pensamentos e juízos em sua cabeça não são seus, mas de outro, obedecendo 

também uma lógica externa, imputada verticalmente de cima para baixo.  

Também os variados efeitos desse sistema, centrado no lucro de poucos e na miséria 

de muitos, têm afetado diretamente a sensibilidade de todos nós. Problemas ambientais como 

a poluição atmosférica e sonora, a destruição total de ecossistemas e biomas, o processo de 

extinções massivas, a geração de imensa quantidade de resíduos sólidos e líquidos, são 

expoentes do desprezo pela vida e pela natureza. Todos estes impactos, gerados ou 

intensificados de maneira abrupta pelo modo de produção vigente, representam o 

empobrecimento estético das paisagens e do entorno do ser humano – prejudicando ou 

aniquilando as qualidades objetivas dos objetos, seres e fenômenos, as quais são necessárias 

para uma relação esteticamente agradável. A contaminação química de nossos alimentos 
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diários e do ar, a crueldade para com os animais de interesse comercial, as variadas formas de 

violência urbana e rural, a homogeneização de culturas e modos de vida, etc. são fatores que 

exercem uma pressão profundamente negativa nos sentidos e na sensibilidade humana. 

  Nessas condições, simplesmente não é possível conceber um desenvolvimento estético 

pleno de qualquer ser humano e muito menos do conjunto da população. Pelo contrário, torna-

se evidente um processo de dessensibilização do ser humano, que brutaliza-nos, entorpece-

nos, vulgariza-nos, coisifica-nos. Sendo assim, não há alternativa para qualquer processo 

educativo que estabeleça o humano como prioridade senão empenhar-se conscientemente 

num processo maior, de busca por transformação das condições societárias estabelecidas, com 

vistas ao desenvolvimento integral e multifacetado dos homens e mulheres deste mundo. 
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