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APRESENTAÇÃO  

 

Esta carta é para todos e todas que compartilham conosco do desejo e da necessidade de pensar o 

mundo que queremos. 

 
 

No frio do inverno de nossa cidade, Rio Grande, sentimos a necessidade de reaquecer nossas 

relações, distanciadas pelo isolamento e afastamento sociais, provocados pela pandemia da COVID 

19. Imaginamos que, assim como nós, estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental – PPGEA, vocês também sentem a necessidade de compartilhar, abraçar, festejar. Falamos 

de necessidade porque entendemos o quanto o convívio social é importante para nós, humanos, que 

nos construímos nas relações, no afeto, no diálogo, na luta. 

 Esses sentires nos desacomodaram, movimentaram-nos e provocaram a pensarmos as 

possibilidades do encontro. E decidimos que sim! Este ano tem Encontro e Diálogos com a Educação 

Ambiental – EDEA! Não teremos o calor dos abraços, mas teremos a acolhida dos sorrisos e, ainda 

que distantes, estaremos próximos fazendo algo que gostamos: dialogando sobre a Educação 

Ambiental – EA. Este ano o XII EDEA traz em sua chamada o tema “Educação Ambiental no contexto 

das múltiplas crises: que mundo queremos? ” 

 Cientes de que os seres humanos são corresponsáveis, juntamente com a natureza pelo destino 

da Gaia e, consequentemente, pelas expressões da questão socioambiental, o mundo que queremos 

pode estar atrelado à necessidade de repensarmos novas concepções de cidadania, de ser e estar no 

universo através da conscientização emancipatória e libertadora. 

 Preocupando-nos com a crise de sentido que permeia toda a dimensão planetária, acreditamos 

que a EA pode nos convidar ao cuidado com o meio ambiente, assim como com o ser humano de forma 

integral e com as demais manifestações de vida. 

 Na medida em que as contradições de classes se aprofundam e a desigual apropriação no 

acesso e no uso dos bens comuns se desdobram, naturalmente, em crescentes conflitos 

socioambientais, novas formas de resistência vão emergindo nas esferas sociais, políticas e 

institucionais. Se na margem antagônica a resposta vem carregada de novos problemas, como 

austeridade, desapropriação e violências de toda sorte e natureza, nesta outra margem, onde se 

encontram as resistências, sempre em construção, há braços, mãos, mentes e corações trabalhando 

incansavelmente pela via da esperança, da justiça ambiental, da utopia, do bem viver: é através do 

sonho ligado à prática e do pensar aliado ao sentir que devemos responder aos graves problemas que 

emergem, da cidade ao campo, das águas a terra, dominadas, mas nem sempre determinadas, pela 

lógica de acumulação infinita do capital. 
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 A expressão “mundo pandêmico” se apresenta como forma de explicitar um contexto que se 

estabelece em uma realidade forjada pela propagação de um vírus. Um mundo que se anunciava pelas 

constantes investidas contra o ambiente, em nome do desenvolvimento e que apresenta grandes 

desafios para a humanidade, que vive à sombra do medo, na incerteza do presente, das culpas do 

passado e vazia quanto ao futuro. 

 O mundo pandêmico alterou o modo de estar, mas nos perguntamos se alterará os modos de 

ser no mundo, ao mesmo tempo em que nos ocupa pensar que o “novo normal” pode ser uma nova 

ilusão, onde os modos de operar o controle e a opressão estejam ainda mais disfarçados pelos discursos 

e pela cegueira coletiva. Referimo-nos aos modos de ser-estar no mundo que foram elaborados por 

décadas para atender a um ideal de sociedade, que vislumbra nos objetos técnicos, a salvação para seus 

males, como ocorre com a expectativa pela espera de uma vacina que promete nos tornar imunes à 

ameaça da COVID 19. 

 De uma abordagem mágico-religiosa ao modelo biomédico, as concepções e práticas em torno 

da saúde e da doença passam por referências ao sobrenatural, compreensões filosóficas e equilíbrio 

entre os humores, para se constituir como prática hegemônica dos chamados profissionais da saúde, o 

que nos orienta a pensar em saúde como sendo um estado em contraposição à doença. 

Da mesma maneira, a EA transita em sua abordagem e em seus paradigmas, inicialmente, 

exclusivamente conservacionista, para se constituir ao longo de quatro décadas – se considerarmos o 

marco da Conferência de Tbilisi – em um campo multidisciplinar, heterogêneo, dialógico e contra 

hegemônico. 

 Vivemos uma crise, mas há muito tempo viemos enfrentando crises das mais diversas facetas, 

decorrentes de desequilíbrios ecológicos, econômicos, políticos e culturais. Tal crise socioambiental 

pode ser compreendida como uma crise de percepção, e resultante de um sistema de valores e ações 

que levaram a um gradativo afastamento do ser humano do restante da natureza. 

 A perda desse sentimento de conexão, de pertencimento com os ambientes nos quais estamos, 

tem levado a uma perda de conexão também com todos os demais seres, humanos e não humanos. 

Ailton Krenak, intelectual indígena e ambientalista, alerta que esta ideia de humanidade como algo 

separado da natureza está na origem do colapso socioambiental que presenciamos. Ao perder a 

percepção de interdependência e de pertencimento, perdemos o senso de urgência e comprometimento 

com a saúde do planeta. 

Convidamos você, para de onde você estiver, integrar-se neste movimento conosco, efetivando 

a leitura e o estudo dos trabalhos – sejam eles relatos de experiência ou resultados de pesquisas.  

Mantemos nos alimentando da esperança de um mundo onde possamos fazer da 

admiração nossa morada. 

 

Coletivo do EDEA  
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528 anos se passaram desde que a Abya Yala foi invadida e os discursos coloniais, 

racistas, patriarcais, especistas, homogeneizadores e excludentes continuam na ordem do 

dia, sob um esquema neoliberal e capitalista. 

Neste GT, buscamos dialogar, então, com propostas baseadas em uma Educação Ambiental 

que questione e desconforte, por seu caráter intercultural e insurgente, a homogeneização 

do conhecimento e a hegemonia do poder, que mergulhou na nossa América Latina em uma 

desigualdade profunda, e ainda está muito presente. Confiamos na construção de condições 

e alternativas que transcendam o cotidiano e que respondam à questão central deste 

encontro: que mundo queremos? 

Assim, promovemos a discussão de propostas que abordem a perspectiva descolonial, 

decolonial, pós-colonial e pós-colonialismo, com contribuições interculturais que expliquem a 

riqueza pluri-epistêmica e dos povos tradicionais em suas diferentes maneiras de expressar 

seu conhecimento (incluindo arte e artesanato). Além disso, procuramos conhecer todos os 

tecidos sociais possíveis que, a partir dessas lutas, também se traduzam em uma perspectiva 

antiespecista, antirracista e feminista interseccional. 

 

GRUPO DE TRABALHO 1 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

INTERCULTURAL E 

INSURGENTE 
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As transversais decoloniais entre Educação Ambiental1 e Arqueologia2: Criando pontes 

sob o paradigma emergente 

Gabriel Loterio Marques3 

André Luiz de Oliveira Barbosa4 

Ramsés Mikalauscas Farherr 

Resumo: O paradigma dominante envolveu por séculos áreas do saber, marginalizou conhecimentos populares, 

priorizou o quantitativo sobre o qualitativo e separou o humano do não-humano. A emergência de pluralidades 

ontológicas, culturais e sociais, levou ao atual rompimento do paradigma dominante, originando o paradigma 

emergente, que, entre várias consequências, nos levou à perspectiva decolonial. Nossos objetivos são: percorrer 

o desenvolvimento histórico de ambas as áreas dentro dos dois paradigmas e, finalmente, esboçar as possíveis 

contribuições para processos decoloniais, partindo das transversalidades entre Educação Ambiental e 

Arqueologia. 
 

Palavras-chave: Paradigma, Decolonialidade, Educação Ambiental, Arqueologia. 

 

Decolonial cross-sections between Environmental Education and Archeology: Bridges 

under the emerging paradigm 

 

Abstract: The dominant paradigm for centuries has insulated areas of knowledge, marginalized popular 

knowledge, prioritized the quantitative over the qualitative, separated the human from the non-human. The 

emergence of ontological, cultural and social pluralities led to the current breakdown of the dominant paradigm, 

giving rise to the emerging paradigm, which among several consequences bequeathed us the decolonial 

perspective. Our objectives are: cover the historical development of both areas within the two paradigms and, 

finally, outline the possible contributions to decolonial processes based on the transversalities between 

Environmental Education and Archeology. 
 

Keywords: Paradigm, Decoloniality, Environmental Education, Archeology. 

 

Las transversales decoloniales entre Educación Ambiental y Arqueología: Creando 

puentes bajo el paradigma emergente 

 

Resumen: El paradigma dominante ha aislado durante siglos áreas del conocimiento, marginado el conocimiento 

popular, priorizado lo cuantitativo sobre lo cualitativo, separado lo humano de lo no humano. El surgimiento de 

pluralidades ontológicas, culturales y sociales ha propiciado la ruptura actual del paradigma dominante, dando 

lugar al paradigma emergente, que entre varias consecuencias nos legó la perspectiva descolonial. Nuestros 

objetivos son: cubrir el desarrollo histórico de ambas áreas dentro de los dos paradigmas y finalmente perfilar 

las posibles contribuciones a los procesos descoloniales a partir de las transversalidades entre Educación 

Ambiental y Arqueología. 
 

Palabras clave: Paradigma, Descolonialidad, Educación Ambiental, Arqueología. 

 
1 “Educação Ambiental” simplificamos com a sigla EA durante o texto 
2  “Arqueologia” simplificamos com a sigla ARQ durante o texto 
3 gabrielloterio@gmail.com 
4 Graduado em Geografia/Licenciatura. Mestrando em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio 

Grande e pesquisador do Observatório dos Conflitos do Extremo Sul do Brasil. Bolsista CAPES/DS. Email: 

educandrebarbosa@gmail.com 

1 
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1. Do Paradigma dominante ao Paradigma emergente 

 

A ciência moderna no decorrer do século XVIII se transformou “no fermento de uma 

transformação técnica e social sem precedentes na história da humanidade” (SOUSA, 2001, 

p. 7). Rousseau, em seu célebre Discurso sobre as Ciências e as Artes (1750), faz perguntas 

pertinentes sobre o desenvolvimento da ciência e das artes e de que forma isso impactará 

nossos costumes.  

“Há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar que temos da 

natureza e da vida e que partilhamos com os homens e mulheres da nossa sociedade 

pelo conhecimento científico produzido por poucos e inacessível à maioria? 

Contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente na nossa sociedade entre o que 

se é e o que se aparenta ser, o saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e a prática? 

Perguntas simples a que Rousseau responde, de modo igualmente simples, com um 

redondo não. ” (SOUSA, 2001, p. 7). 

 

Estas perguntas provocam reflexão, mesmo sendo simples. O mundo no qual vivemos 

é fruto das transformações promovidas pelo ser humano, por meio da ciência e da técnica. 

Essa ciência que nos prometeu qualidade de vida é a mesma que colaborou para a problemática 

socioambiental, a qual vivemos atualmente, e que reforça a urgência de fazermos nossas 

próprias perguntas, buscando saídas para a crise na qual vivemos. 

O desenvolvimento da ciência se baseou em um modelo de racionalidade de domínio 

e/ou controle da natureza, atrelado às ideias matemáticas. A Matemática fornece “não só o 

instrumento privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como ainda o 

modelo de representação da própria estrutura da matéria”(SOUSA, 2001, pág.15). Neste 

sentido, a ciência terá duas consequências fundamentais: a primeira é que para conhecer é 

necessário quantificar, o valor está na quantificação, assim o rigor científico é contrastado 

pelo rigor das medições. “O que não é quantificável é cientificamente irrelevante”. A segunda, 

“o método científico assenta na redução da complexidade”( p. 15) parte da dificuldade de ler 

a complexidade. Logo, é mais fácil reduzi-la para compreendê-la, dividindo-a em partes para 

entendê-la e, assim, ocultar suas relações primordiais para o entendimento. (SOUSA, 2001). 

Essa racionalidade científica, assim podemos chamá-la, admite uma só forma de 

conhecimento que deve ser pautada pelos seus princípios e regras. O que não se enquadra 

nesta caixa não é conhecimento científico. 

Porém, como aponta Boaventura, esse “paradigma dominante” da ciência, está em 

profunda crise de caráter irreversível, sem prazo para se encerrar, viabilizada por um momento 

de revolução advindo da emergência de pluralidades de condições sociais e teóricas, como o 

rompimento de barreiras dicotômicas fundantes da ciência moderna positivista entre sujeito e 
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objeto, cultura e natureza, mente e ambiente. O sociólogo descreve o paradigma dominante, 

como: 

[...] um conhecimento mínimo que fecha as portas a muitos outros saberes sobre o 

mundo, o conhecimento científico moderno é um conhecimento desencantado e 

triste que transforma a natureza num autómato, ou, como diz Prigogine, num 

interlocutor terrivelmente estúpido. [...] Este aviltamento da natureza acaba por 

aviltar o próprio cientista na medida em que reduz o suposto diálogo experimental 

ao exercício de uma prepotência sobre a natureza. O rigor científico, porque fundado 

no rigor matemático, é um rigor que quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, 

um rigor que, ao objetivar os fenômenos, os objectualiza e os degrada, que, ao 

caracterizar os fenômenos, os caricaturiza. (SOUSA, 2001,, p.53 – 54) 

 

Será a partir desses dois conceitos-chave sobre os paradigmas que desenvolvemos nossa 

análise sobre o berço colonial que criou ambas as áreas até a maioridade, quando essas 

rebelam-se relativamente contra algumas estruturas que as fundaram e iniciam a criação de 

um novo paradigma para si próprias, a decolonialidade. 

 

2. Da Arqueologia do Imperialismo para uma Arqueologia decolonial e Ambiental 

A partir das ciências exatas, “hard sciences” ou “ciências duras”, a ARQ se estruturou 

enquanto campo do conhecimento, com o objetivo de delimitar seu alcance epistemológico e 

se legitimar em um contexto em que ciência era sinônimo de objetivismo, empirismo, 

quantificação, em suma, positivism, deixando pouca margem para outras formas de 

observação e interpretação, sobretudo de fenômenos humanos e sociais. Esse campo do 

conhecimento passou por diversas escolas teóricas de pensamento ao longo dos anos. 

Tanto na corrente histórico-culturalista quanto no seu posterior paradigma do 

processualismo, a área se limitava em analisar, quantificar, descrever rigidamente os artefatos 

e os processos históricos das sociedades. Somente no pós-processualismo a ARQ de fato entra 

no paradigma emergente descrito por Boaventura. Podemos dizer que nesse momento ela se 

socializa e humaniza enquanto ciência oriunda dessa região do conhecimento humano, ao se 

sensibilizare com uma miríade de temas como direitos humanos, gênero, feminismo, 

transsexualidade, meio ambiente e conflitos. Assim, a ARQ que começa estudando o artefato 

não é menosprezada, mas sim ressignificada e reincorporada em estudos atuais que na mescla 

das escolas teóricas5 tenta trazer legitimidade ao discurso defendido proposto. 

 

5
 Destacamos as três principais: 1) Histórico-culturalismo (décadas de 40/50/60): Caracterizado por teorias 

difusionistas e migracionista e pelo método indutivista. Teve um intenso uso político para a criação de supostas 

raízes étnicas e identitárias dos emergentes Estado-nações, nacionalismo e colonialismo (em sua maioria 

descredenciada posteriormente), mas que que teve por outro lado marcos iniciais nas lutas em prol da defesa e 

proteção dos patrimônios arqueológicos e ambientais quando identificados e relacionados entre si, porém sem 

leis que determinem suas proteções. O meio ambiente era simplificado a partir da lente da economia, na relação  
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2.1. Um resgate histórico 

O capitalismo é cíclico, as ações do ontem afetam o hoje e estão vivas no presente. Desta 

forma, mostramos que as pessoas produzem “coisas” e as “coisas” produzem as pessoas 

(RUIBAL, 2006), logo as pessoas produzem suas noções de tempo, espaço, natureza, 

território, que por sua vez também as constituem. Essas coisas/artefatos produzem as pessoas 

e suas maneiras de lidar com elas e de enxergar a realidade ontológica ao seu redor, de sua 

visão natureza=humanos, natureza≠humanos. É essa cosmovisão que irá incidir na relação 

desses seres humanos com a natureza e sua forma de se organizar no espaço e no tempo. Antes 

da revolução industrial o “humano do velho mundo” tinha outra noção de “tempo”, uma noção 

baseada em ações, em trabalhos realizados. Após a criação do motor a vapor por Thomas 

Savery (1698), o estopim da Revolução Industrial (1760-1830), a população do continente 

autodenominado Europa se vê forçada a vender sua “força de trabalho”. Antes eram donas de 

seus meios de produção, suas terras, hoje não tem nada além de sua força para oferecer por 

alguns trocados capazes de alimentá-los pelo dia (MARX, 1988).  

A noção de produtividade se altera, a noção de tarefas muda, em meados de 1500 é criado 

uma “coisa”, um artefato chamado relógio (THOMPSON, 1998). A partir disso, entre outros 

numerosos artefatos, inicia-se um modo de viver como jamais presenciado antes, colocado 

como único modo de existir e se relacionar, o tempo para si, torna-se o tempo para o outro, 

para o mercado e a produção – “time is money”.  

Orientada por esse princípio, a modernidade imposta à América forjou, pela necessidade 

da acumulação primitiva e dominação em diversas frentes, um padrão de poder/saber, uma 

identidade, uma vocação. Por essa linha orienta-se Aníbal Quijano, que identifica dois  

 

entre energia disponível e energia gasta. 2) Processualismo (1960 até final dos 1970). Caracterizado pelo maior 

rigor metodológico, positivismo lógico, descritivismo, evolucionismo, aflorando maior sensibilidade a estudos 

sobre questões ambientais e interações dos seres com a natureza. A natureza começava a ganhar aspectos 

simbólicos, além dos econômicos, na relação com os humanos. 3) Pós-processualismo (pós década de 80 e 

contemporâneo): Caracterizado por teorias como o neo-marxismo, estruturalismo, pós-modernismo e 

fenomenologia. Abrange temas mais amplos relacionados à subjetividade e questões contemporâneas, aliando-

se a teoria crítica e se afastando muitas vezes da predileção de pesquisas sobre o passado longínquo. Por essa 

lente teórica, natureza e ser humano interagem em dinâmicas e complexas relações que determinam e são 

determinadas pela ação material e imaterial de um sobre o outro. 
 
Fenomenologia. Abrange temas mais amplos relacionados à subjetividade e questões 
contemporâneas, aliando-se a teoria crítica e se afastando muitas vezes da predileção de pesquisas 
sobre o passado longínquo. Por essa lente teórica, natureza e ser humano interagem em dinâmicas e 
complexas relações que determinam e são determinadas pela ação material e imaterial de um sobre o 
outro. 

 



 

22  
 

processos que se associaram para criar esse padrão: a diferença entre conquistadores e 

conquistados a partir do critério raça (conquistadores Europeus e conquistados Americanos) 

e a articulação dos modos e relações de produção capitalistas. 

A arqueologia se esteia na geoestratégia. Reservou-se não apenas ao papel de dar conteúdo 

manifesto à ideia abstrata de Brasil, margear suas fronteiras e computar a ancianidade de sua 

ocupação, como também o de interiorizar a civilização e civilizar as populações indígenas. 

Haver-se com os indígenas, tomá-los como objeto de discurso implica formular projetos de 

colonização do território nacional (NOELLI & FERREIRA, 2007, p.1239-1264). 

Levar o novo e o desenvolvido, o moderno, o projeto de modernidade a um país agrário, 

rural e campestre, a uma população que vive uma economia de subsistência, é algo 

interessante a se realizar no ponto de vista econômico sob a ótica do capitalismo em expansão, 

quando por meio da perspectiva da influência imperialista de dominação cultural, econômica 

e política para países conquistados/colonizados (LENIN, 1979).  

As ligações inextricáveis e indissociáveis da modernidade/colonialidade, o facto de 

que o pacote da modernidade (ciência, democracia, civilização, liberdade, 

capitalismo, etc.) não pode ser removido e separado da colonialidade (mito, folclore, 

despotismo, ignorância, pré-capitalismo, subdesenvolvimento, etc.), de que um 

pressupõe o outro, define, no fundamental, o palco das culturas de Sandra Harding 

para questionar os limites patriarcais e eurocêntricos da modernidade e da 

epistemologia moderna, o reconhecimento do calor “científico” das formas não-

ocidentais de conhecimento é importante e generoso, mas não chega. O que é 

necessário é voltar atrás e por os bois à frente do carro (MIGNOLO, 2004, p. 704). 

 

Países conquistados e colonizados pelas explorações mercantis europeias foram 

supostamente “desenvolvidos” com base em uma economia colonial de extração e escravidão 

de populações consideradas “inferiores”, as quais acabam construindo não-existências nas 

narrativas comuns e populares, na narrativa oficial tanto da ciência quanto da história 

burguesa, capitalista, racista, homofóbica, evolucionista, machista e repleta de outros valores 

morais e éticos impregnados que se baseiam na repressão dos que não tem o poder na voz, 

ainda que não seja esta a única sociedade a se moldar por meio destes paradigmas sociais.  

A ciência moderna é, portanto, um meio de legitimar este sistema social capitalista, 

por meio da criação de explicações e motivações com o intuito de legitimar uma visão de 

mundo específica. A ARQ, dessa forma, por ser denominada e se enquadrar enquanto uma 

ciência, é construída em valores antropocêntricos, eurocêntricos e “colonocêntricos”. 

Uma  ciência ARQ colonizadora, utilizada para justificar atos, ações e teorias 

nacionalistas, por exemplo durante I & II Guerra Mundial (TRIGGER, 1984), que exporta 

seus modelos, seus títulos e suas definições, se torna excludente e sufocante para as iniciativas 
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de desenvolvimento teórico local, regional, seja nacionais ou continentais. Programas 

nacionais e internacionais nas Américas em momentos oportunamente estratégicos, como o 

PRONAPA6,  ocorreram em meados dos anos 60 e 70, com lideranças, formações e 

sistematização de dados, coordenados por norte-mericanos, na disputa do discurso e da 

dominância destes no ramo científico. Ou mesmo durante as Missões Francesas que, com suas 

escolas ambientais e ARQ perspectivas teóricas distintas às Americanas, organizavam turmas 

e expedições que contribuem para descobertas nacionais, gerando frutos, como salvamentos 

importantes para perspectivas nacionais e internacionais nos complexos ARQ ambientais de, 

por exemplo, Lapa do Santo em Minas Gerais, Parque Nacional da Serra da Capivara no Piaui 

e etc. São exemplos de ações colônias científicas, que têm suas importantes contribuições na 

consolidação da “proteção”, seja dos bens artefatuais, do contexto patrimônio arqueológico e 

ambiental e do desenvolvimento científico das áreas, mas que não exime a importância da 

discussão epistemológica e principalmente direcional das áreas em discussão neste trabalho. 

Se ainda hoje vivemos sobre o sistema capitalista, temos nossas bases econômicas, 

científicas e geopolíticas fundadas nele, afinal é para este que produzimos conhecimento e 

fazemos a roda do progresso girar. Logo, em nossa lógica, a produção científica está sujeita à 

liberação de investimentos, pois fazer ciência demanda altos investimentos humanos, 

financeiros e tecnológicos, além de mão de obra e especialistas. 

 

3. Uma Arqueologia da Educação Ambiental hasta la decolonialidad 

Entendemos que a EA surge a partir da constituição de um campo ambiental7 e de sua 

confluência com o campo educativo, ou mesmo como um subcampo derivado do 

ambientalista. Isso ocorre devido à sua formação e sua identidade serem geradas no campo 

ambiental, por outro lado ela também se diferencia do campo ambientalista e cria suas 

particularidades devido à confluência com o campo educacional (CARVALHO, 2001; 

LAYRARGUES; LIMA, 2014). 
 

6 Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) no Brasil. Teve duração de 1965 até 1970, no 

ínicio através de financiamento nacional, Conselho de Pesquisas da Universidade Federal do Paraná - UFPR, 

CAPES, mais tarde pelo CNPq via Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém - PA, e de capital internacional, 

Federal Bureau of Educational and Cultural Affairs via Smithsonian Institution, planejado e administrado por 

duas figuras importantes no cenário arqueológico estadunidense, Clifford Evans e Betty Jane Meggers, isto tudo 

durante início do período  do governo ditatorial militar nacional. 
7 Entendemos campo como um conceito bourdieano onde campo é um “microcosmo social dotado de certa 

autonomia, com leis e regras específicas, ao mesmo tempo em que é influenciado e relacionado a um espaço 

social mais amplo. É um lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter ou alcançar 

determinadas posições. Pensar a partir do conceito de campo é pensar de forma relacional. É conceber o objeto 

ou fenômeno em constante relação e movimento. Ver PEREIRA, Elaine Aparecida Teixeira. O conceito de 

campo de Pierre Bourdieu: possibilidade de análise para pesquisas em história da educação brasileira. 
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A segunda metade do século XX, mais precisamente a partir dos anos 1950, foi 

marcada pelo surgimento do debate em torno dos limites ao progresso8, a partir de uma série 

de manifestações e mobilizações dos riscos que este modelo de desenvolvimento acarretava à 

humanidade e ao planeta9. Para Porto Gonçalves (2004) os anos 1950/1960 apresentaram uma 

ambiguidade relacionada à ideia de desenvolvimento no planeta como um todo, pois se na 

Europa e nos EUA ‘onde ele parecia ter dado certo’ era questionado, na América Latina, na 

África e na Ásia a ideia de desenvolvimento era amplamente difundida. Assim, o conceito de 

que o desenvolvimento é para todos ganha força e se globaliza, sob o financiamento das 

oligarquias financeiras e industriais, aliadas às burguesias nacionais desenvolvimentistas do 

Terceiro Mundo. Deste modo, serão financiadas grandes obras10 e a expansão do capitalismo 

para os países da América Latina, da África e da Ásia. Ou seja, o desenvolvimento e a 

modernização nada mais são do que colonização, que posteriormente a própria EA irá passar. 

O campo ambiental  ganha espaço no debate público nos países do norte global com a 

criação do Clube de Roma11, financia o lançamento do Relatório Meadows, elaborado por 

cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e que leva o título ilustrativo de 

The limits to growth (Os limites do crescimento), onde apresentava uma preocupação com o 

esgotamento dos recursos naturais se as tendências de ‘crescimento’ fossem mantidas. Deste 

modo, as relações entre cientistas, empresários e governos se estreitam e o discurso científico 

e técnico ganha espaço na mídia, iniciando um processo de disputa e hegemonia dentro do 

campo ambiental, entre perspectivas mais técnico-científicas e outras mais abertamente 

preocupadas com questões culturais e políticas.  

 

8Entendemos campo como um conceito bourdieano onde campo é um “microcosmo social dotado de certa 

autonomia, com leis e regras específicas, ao mesmo tempo em que é influenciado e relacionado a um espaço 

social mais amplo. É um lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter ou alcançar 

determinadas posições. Pensar a partir do conceito de campo é pensar de forma relacional. É conceber o objeto 

ou fenômeno em constante relação e movimento. Ver PEREIRA, Elaine Aparecida Teixeira. O conceito de 

campo de Pierre Bourdieu: possibilidade de análise para pesquisas em história da educação brasileira. 
9Em 1951, no Japão, a contaminação por mercúrio da Baía de Minamata, leva ao envenenamento de mais de 

duas mil pessoas por consumirem o pescado de lá. Este evento ficará conhecido como o Desastre de Minamata. 

No início dos anos 60, em outras partes do planeta as consequências dos rejeitos e do uso indiscriminado dos 

agrotóxicos começam a demonstrar os efeitos colaterais e começam a mobilizar grupos em torno de seu debate. 

(Porto-Gonçalves, 2004) 
10O Banco Mundial, assim como outros organismos supranacionais irão financiar a construção de grande 

hidrelétricas em diversos cantos do mundo, estradas serão abertas por todo o lado, a Revolução Verde colonizará 

os espaços agrários na América Latina, na Ásia e na África (Porto-Gonçalves, 2004). 
11Formado em 1968 por um grupo de empresários e executivos transnacionais da Xerox, IBM, Fiat, Remigtons 

Rand, Olivetti, entre outras. 
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Esse processo, iniciado com a publicação do Relatório Meadows, mobiliza a realização 

da I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na 

Suécia, em 1972,  e inicia um processo de institucionalização da questão ambiental em todo o 

globo. Promove ainda  uma ampliação no campo e também a apropriação do debate para a 

produção de ‘verdades’, visando a manutenção da ideologia desenvolvimentista. 

Fator importante para a complexificação do debate acadêmico/científico ambiental, será a 

contribuição da Ecologia Política por meio das ciências humanas e sociais, com a inclusão de 

uma abordagem política e social aos problemas ambientais, tendo em vista que naquele 

momento a abordagem conservacionista12 já apresentava limitações e contradições. 

  A formação do campo ambiental em território brasileiro vem na onda das 

preocupações ambientais que chacoalharam o hemisfério norte. A institucionalização da 

questão ambiental13 por meio de políticas públicas iniciou a criação pelo governo brasileiro 

da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, devido à pressão de órgãos internacionais, e é 

ampliado com a criação de órgãos federais, estaduais e municipais14.  

O surgimento do movimento ecológico/ambiental ocorre com o distensionamento 

político do regime militar-empresarial, que aliviou as condições para o exercício de reuniões 

e ações coletivas, e assim as primeiras associações e movimentos ambientalistas em cidades 

do Sul e do Sudeste15. A inserção de novos movimentos sociais no cenário político, 

fortaleceram a ampliação da esfera pública. Assim, uma série de “novos direitos”16 foram 

incluídos nas lutas sociais. A criação da lei de ação civil pública17 vai viabilizar os embates 

ambientais no nível dos governos. Os conflitos sociais18 serão os grandes promotores da 

institucionalização da questão ambiental e na interiorização de novas práticas na sociedade.  

 

12A abordagem conservacionista, biológica e despolitizada dos problemas ambientais ignorava, ou mesmo 

abordava superficialmente, elementos centrais para o entendimento dos problemas ambientais como “os modelos 

de desenvolvimento, os conflitos de classe, os padrões culturais e ideológicos, as injunções políticas dominantes 

na sociedade, as relações entre estado, sociedade e mercado” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, pág. 23). 
13 Por exemplo, em 1970 ocorre a mudança do DPHAN (Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico) para 

IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico) no mesmo ano em que é aberto o primeiro curso de 

Arqueología do Brasil, na então Universidade Estácio de Sá. Evidencia as mudanças paradigmáticas entre as 

relações documentais burocráticas e as questões patrimoniais históricas e arqueológicas são organizados pela 

administração pública. 
14 Em 1981 é sancionada a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e a criação do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA); em 1988, a criação no Capítulo VI, no artigo 225 da Constituição Federal que 

dispõe sobre meio ambiente; em 1989 criação do IBAMA; em 1994 a criação do Ministério do Meio Ambiente. 
15 Em São Paulo,  o Movimento Arte e Pensamento Ecológico e a Comissão de defesa da Billings. No Rio Grande 

do Sul por iniciativa de Magda Renner, a Associação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG),que instituiu um 

setor de ecologia passando a atuar de forma articulada a Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente 
16(AGAPAN) na luta ambiental (CARVALHO, 2001). 

Direito ao meio ambiente, direito das mulheres, direito à livre escolha sexual, direito à informação, entre outros 
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O desenvolvimento do ambientalismo brasileiro se caracterizará, vindo de cima pra 

baixo, a partir de um ambientalismo “exógeno” forjado no hemisfério norte e imposto 

colonialmente aos governos dos países do hemisfério sul, via ONU e outros orgãos 

internacionais, com perspectivas naturalistas/preservacionistas/conservacionistas, 

características de classe média e pouca profundidade e atuação nas classes populares e 

operárias, começará a receber de baixo pra cima, influências de atores e processos vindos de 

baixo, a partir das lutas empreendidas em território brasileiro, com a conexão entre meio 

ambiente e justiça social, o que implicará à EA brasileira uma diversidade de perspectivas, 

sentidos, discursos e práticas. Um marco deste processo de complexificação do campo 

ambientalista brasileiro é a criação de uma nova instância de articulação19 – o Fórum 

Brasileiro de ONG e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – por 

meio da qual procurou-se incorporar a temática ambiental ao debate mais amplo de crítica e 

busca de alternativas ao modelo dominante de desenvolvimento. Abriu-se um diálogo entre 

entidades ambientalistas e diversos grupos20 com base na lua social (ACSELRAD, 2010, pág. 

105). 

Os anos 1990 serão de ampliação da institucionalização e de grande disputa e 

deslocamentos no campo ambientalista, na produção de uma hegemonia de discursos e 

sentidos e a emergência de um paradigma contra-hegemônico, alimentado pela Teoria Crítica, 

pela Ecologia Política e pelo Movimento de Justiça Ambiental, que encontrará na 

desigualdade social brasileira um campo fértil para sua produção e ampliação a partir dos 

territórios e dos conflitos nele inseridos. Sendo assim o campo ambientalista brasileiro entra 

17Lei criada em 1985 que “disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos, paisagísticos” 

Essa lei dá direito a que associações privadas, ONGs e Ministério Público, sem prejuízo das ações populares, 

possam entrar com ações na justiça contra as fontes que causem danos ao ambiente, ao consumidor, assim como 

a valores artísticos, históricos, turísticos e paisagísticos. Instituem-se compensações aos danos ambientais. 

Criam-se fundos públicos de multas e compensações. E vão sendo formulados preceitos jurídicos sobre os novos 

“direitos difusos” (LOPES, 2006, pág. 40) 
18Como exemplo, temos o caso do conflito em torno da fábrica de cimento de Contagem em 1975 e a lei sobre 

poluição do mesmo ano. Assim como também o caso da poluição em Cubatão nos anos 1980 e a promulgação 

das leis de 1981, 1985 e a resolução do Conama de 1986 (LOPES, 2006). 
19O FBOMS foi criado em 1990, na Faculdade de Saúde Pública da, USP, São Paulo, visando facilitar a 

participação da sociedade civil em todo o processo da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92). Neste processo, por sua estrutura e forma democrática e participativa de trabalhar, o 

FBOMS se consolidou, firmando-se no seu papel de interlocução com outros atores sociais nacionais e 

internacionais importantes. Após a Rio-92, os membros do FBOMS decidiram por sua continuidade na 

perspectiva de consolidação do espaço de articulação existente.Assim o FBOMS desde a sua criação conseguiu 

agregar tanto as ONGs, na sua grande maioria de pequeno e médio porte, como os movimentos sociais. 

Disponivel em http://fboms.org.br/ 
20Atores e organizaççoes do ativismo sindical, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, os atingidos por 

barragens, os movimentos comunitários das periferias das cidades, os seringueiros, os extrativistas e o 

movimento indígena. 
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no Século XXI, amplo e diverso, o que para Acselrad (2010), o caracteriza como uma 

“nebulosa associativa (...) tanto pelo caráter disseminado e multiforme do conjunto de 

instituições que a noção compreende, como pela nebulosa intransparência que envolve 

crescentemente certos procedimentos de ambientalização” (ACSELRAD, 2010, pág. 104). 

A década de 1990 para a EA brasileira será de institucionalização21 e construção de 

um campo, ou de um subcampo, com o surgimento de políticas públicas, fundação de diversas 

Organizações Não Governamentais (ONGs), criação de cursos de pós-graduação e 

laboratórios. E, neste movimento dialético entre a institucionalização governamental vinda de 

cima e a organização da sociedade civil e as resistências e o fortalecimento dos Movimentos 

Sociais vindos de baixo, é que a EA brasileira é gestada e formada. 

Neste sentido, para Carvalho (2001), epistemologicamente a EA se configura 

necessariamente engajada “na disputa pelo poder simbólico de nomear e atribuir sentido ao 

que seria a conduta humana desejável e um meio ambiente ideal” (CARVALHO, 2001, p. 46). 

O que constituirá a formação de um campo social na EA brasileira como uma “trama de 

processos e atores”, com protagonismo decisivo “dos grupos e movimentos organizados da 

sociedade civil” para a constituição da institucionalidade ambiental “enquanto esfera de ação 

política cidadã” (CARVALHO, 2001, p. 46). 

Já para Layrargues e Lima (2014), na constituição do campo da educação ambiental 

vai se dar na disputa de diversas “concepções sobre a questão ambiental e nas propostas 

políticas, pedagógicas e epistemológicas que defendem para abordar os problemas 

ambientais.”. E que se concentrará em torno de “duas tendências, conservação ou 

transformação social” e que “expressam a representação de uma multiplicidade de posições 

ao longo de um eixo imaginário polarizado pelas duas tendências” (LAYRARGUES; LIMA, 

2014, p. 25). 

   Assim, neste processo histórico, a EA brasileira também cria as condições para o 

desenvolvimento de uma EA crítica e decolonial que emerge desde o território22 e que 

contribui para a capilarização da EA crítica como instrumento de luta e empoderamento das 

comunidades frente aos conflitos e contradições do modelo de desenvolvimento.   

 21A realização da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92), para os governos 

dos 176 países presentes ao Rio de Janeiro, em 1992 em solo brasileiro, vai movimentar e mobilizar previamente 

ao evento oficial, a realização de outros fóruns organizados pela sociedade civil e que culminaram na elaboração 

de diversos documentos que orientaram as ações e a institucionalização da EA. Nos eventos paralelos, surgiram 

documentos que orientaram as ações e a institucionalização da EA, com a formulação Programa Nacional de EA 

(PRONEA) pelo governo brasileiro - Ministério da Educação (MEC), Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), com a interveniência do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) e o Ministério da Cultura (Minc), em 1994. 
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4. Transversalidades e potenciais decoloniais 

ARQ e EA, entre outras áreas de caráter inter e transdisciplinar, destacam-se por 

estarem na “frente ampla” para uma nova virada epistemológica. Temas emergentes como os 

abordados aqui – colonialidade e decolonialidade – que enfatizam uma estruturação de um 

saber/poder atravessado pelos violentos processos coloniais e suas possibilidades diante da 

construção de novas ontologias e epistemologias desde el sur, marcam e caracterizam esse 

novo e complexo zeitgeist dos saberes e dos poderes. 

Não poderíamos deixar também de incluir como eixo fundante do paradigma 

dominante as relações materiais coloniais. Estas não implicam somente formas 

epistemológicas e ontológicas, mas estão também intrincadas nos processos desiguais de 

relações de poder geopolíticos, de ciência e tecnologia, de dependência e dominação24. 

Ou seja, a relativa autonomia que nos fala Pierre Bourdieu (2001), que hipoteticamente 

a ciência gozaria diante dos poderes religiosos, políticos e até em algum grau do poder 

econômico, é uma análise sociológica da ciência muito mais adequada para se entender a 

academia dos países ditos desenvolvidos. Nos países do sul global, além da ciência ser muito 

mais porosa diante desses poderes – decorrência das próprias especificidades e formas 

de  desenvolvimento e configuração sociopolítica das nossas sociedades – há capacidade de 

refração de interesses bastante reduzida.  

Nesse sentido, o conhecimento produzido em países periféricos de capitalismo 

dependente demandam, além de um reforço na autonomia diante daqueles poderes citados  por 

Bourdieu, uma autonomia diante das próprias pressões de poderes/saberes internacionais, das 

quais as próprias ciências do norte global se encontram envolvidas. Elementos como a captura 

de cérebros, o patenteamento de conhecimentos etnobotânicos, a imposição de modelos de 

desenvolvimento baseado em tecnologias externas e de alto risco, são somente alguns desses  

 

22 Território numa perspectiva estabelecida por Porto-Gonçalves (2010, p. 42) onde “...Território é espaço 

apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o território é constituído por sujeitos e grupos sociais que se 

afirmam por meio dele". 
23 “A expressão “Desde El Sur” sem uma tradução clara, direta ao português, tem a intenção do bilinguismo no 

sentido de trazer uma reflexão, e aqui uma reafirmação de que o Brasil está na América Latina um país contido 

no território da América Latina, pertencente a esse grande continente chamado de “Abya Yala” pelo povo Kuna 

e, posteriormente, por todos os povos originários” (SÁNCHEZ e STORTTI ,2018, p.17). 
24 Por exemplo a “fuga de cérebros”, a austeridade contra qualquer possibilidade de desenvolvimento 

educacional e científico, a suposta vocação dos países ao Sul como meros exportadores de commodities sem 

valor agregado, o baixo desenvolvimento interno em ciência e tecnologia, fazem parte das relações que 

determinam quem produz, onde produz, porquê e para quem produz, e o que pode ser produzido e/ou consumido. 

E claro, em todos os casos, os que ditam essas respostas são países com histórico de práticas imperialistas que 

monopolizam os poderes e em consequência disso concentram as melhores condições de desenvolvimento 

interno de suas forças produtivas e intelectuais. 
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exemplos de heteronomia, na dominação e na assimetria nas relações desiguais de 

saberes/poderes entre Norte e Sul. 

Além disso, o paradigma emergente demandará uma profunda revisão nos modos de 

operar e fazer-se na ciência hegemônica. Essa reestruturação abrirá certamente diversas 

brechas que podem vir a viabilizar a capacidade de criação de marcos teóricos, metodológicos, 

etimológicos capazes de darem conta dos complexos conhecimentos das sociedades do Sul, 

apontando para novas formas de autonomia e auto-organização locais. 

Voltando aos aspectos dos paradigmas, se como afirma o sociólogo a ideia de continuum 

rompe os objetos/áreas estanques nesse novo emergente paradigma, áreas transversais como 

EA e ARQ inevitavelmente colocam-se em um diálogo profícuo, gerando novas 

possibilidades de horizontes epistemológicos. 

A ARQ, seja desde sua descrição clássica caracterizada como o estudo do tempo 

pretérito por meio da cultura material como mediadora social, até o seu atual paradigma pós-

processualista – onde encontramos uma infinidade de abordagens, teorias e métodos, entre 

elas propostas engajadas como a de Funari (2010) que incute ao fenômeno cultura material 

um invólucro que determina e é determinado pelas relações de poder,  resgatando na 

etimologia um outro sentido para a palavra arché, para estabelecer a área como o 

“conhecimento do poder” – é invariavelmente um saber socioambiental. 

Isso porque qualquer artefato, qualquer ideia, qualquer disposição cognitiva ou cultural 

não se realiza num espaço vazio de sentidos e de determinantes restritos a processos lacrados 

na mente humana. Toda obra humana é uma obra implicada pela dinâmica do seu ambiente, e 

no antropoceno todo ambiente é de alguma forma uma obra humana. Em consequência disso, 

todas relações de poder e toda cultura material são realizadas em ambientes, territórios, 

compostos por uma miríade de humanos e não-humanos em constante troca de fluxos, 

limitantes e/ou possibilitantes.  

Nesse Fio de Ariadne, entre humanos e não-humanos, relações de poder, territórios, 

ambientes, culturas, artefatos, encontram-se diversos saberes, como EA e ARQ. Juntas, e em 

conjunto com tantos outros e outras, desbravam esse enorme labirinto que é o conhecimento, 

ora aproximando-se ao ponto de parecer uma única coisa coesa, ora distanciando-se, mas sem 

jamais deixar de ouvir os ecos, ou perceber as marcas de todos andarilhos epistêmicos. 

A EA por sua vez, inicialmente de caráter conservacionista/preservacionista, passando pelo 

paradigmático até no seu atual crítico/transformador (para o aprofundamento dos conceitos, 

ver Layrargues e Lima, 2015), na esteira da virada epistemológica, parece ter, como a ARQ, 
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encontrado na incerteza, na imprevisibilidade, em tudo aquilo que escapa ao olhar duro e 

objetivo, no caos que dá o ritmo a tudo e todos em períodos de revolução, o seu devir 

existencial. 

Educar para o patrimônio é como educar para o ambiente. Educar para o ambiente é 

educar para o patrimônio. Como já dissemos, se cultura e meio ambiente (termos 

predominantemente ocidentais criados para significar e separar o que para muitas sociedades 

é uma coisa só) são indissolúveis, a noção de patrimônio também é.  

Para tanto, seja na prática de EA ou Patrimonial, formal ou informal, o processo 

pedagógico sempre se dá a partir dessas esferas inter-relacionais, mesmo que implicitamente, 

e sem o conhecimento de ser locutor. Todavia, pode-se e deve-se propor, em ambas as práticas, 

a compreensão dessas inter-relações, os problemas socioambientais reais que decorrem dessas 

separações, as limitações colocadas pela fragmentação, a atenção aos elementos qualitativos 

que escapam pela primazia da quantificação. Aproximando a educação patrimonial de uma 

EA crítica e transformadora que abarque questões ambientais em seu sentido amplo, natureza 

humana (ou cultura) e natureza não-humana. Dessa forma, o encontro dos novos paradigmas 

de ambos os campos do saber (pós-processualismo na Arqueologia e transformação/crítica na 

EA) constituem e aprofundam o paradigma emergente que nos fala Boaventura, bem como o 

movimento decolonial. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo do artigo destacamos o histórico de ambas as disciplinas e seus contextos, 

bem como o desenvolvimento desigual das ciências do norte e do sul ao longo do tempo. 

Concluímos que os jogos de força no interior e exterior da ciência e dessas disciplinas 

marcaram e marcam uma diferenciação no modo em que operam e as pressões que exercem e 

sofrem. Se por um lado a colonialidade é um traço estrutural das sociedades e ciências do sul, 

a emergência da subversidade epistemológica e ontológica - o paradigma emergente - nos 

legou o subparadigma da decolonialidade, que só será superado quando a própria 

colonialidade estrutural deixar de existir. Assim, a própria decolonialidade se torna um dos 

profícuos eixos da transversalidade entre EA e ARQ, com o potencial de gerar contribuições 

inéditas ao paradigma emergente. 
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Uma oceanografia decolonial e cuír é possível?  

 

Lucas Lins1 

Resumo: estrategicamente composicional, nesse texto/ensaio se pretende (re)pensar o imaginário coletivo a 

partir das imagens que compõem o universo, mesmo que apenas nas entrelinhas da História, que circundam e 

circulam as Ciências Oceanográficas, problematizando questões intrínsecas como produção de conhecimento, 

binarismos, compartimentalizações, colonialidade, gênero(s), sexualidade(s), racialização, branquitude, 

dissidências, e normatividades que fazem e são parte da episteme hegemônica operante do/no pensar/agir sobre 

os espaços oceânicos, que, como compreendidos aqui, também são compostos de/por corpos, corpos-territórios, 

fabulando possibilidade(s) de horizonte(s) distinto(s) que, a partir da margem, pautem potentes relações entre e 

com o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Ecologia Queer; Ciências Ambientais; Imagens de controle. 

 

A decolonial and queer oceanography is possible? 

 

Abstract: strategically compositional, this text/essay intends itself to (re)think the collective imaginary from 

the images that make up the universe, even if only between the lines of History, which surround and circulate 

Oceanographic Sciences, problematizing intrinsic issues such as knowledge production, binarisms, 

compartmentalizations, coloniality, gender(s), sexuality(ies), racialization, whiteness, dissidences, and 

normativities that make and are part of the hegemonic episteme operating of/in thinking/acting on oceanic spaces, 

which, as understood here, are also composed of/by bodies, bodies-territories, fableing possibility(ies) of 

distinct(s) horizon(s) that, from the margin, steer powerful relations between and with the environment. 

 
Keywords: Queer Ecology; Environmental Sciences; Controlling images. 
 

¿Una oceanografía decolonial y kuír és possible? 

 

Resumen: estratégicamente compositivo, este texto/ensayo se pretende (re)pensar el imaginario colectivo a 

partir de las imágenes que componen el universo, aunque sólo sea entre las líneas de la Historia, que envuelven 

y circulan las Ciencias Oceanográficas, problematizando cuestiones intrínsecas como la producción de 

conocimiento, los binarismos, compartimentaciónes, colonialidad, género(s), sexualidad(es), racialización, 

blancura, disidencias y normatividades que hacen y son parte de la episteme hegemónica que opera de/en el 

pensar/actuar en los espacios oceánicos, que, como se entiende aquí, también se componen de/por cuerpos, 

cuerpos-territorios, fabulando posibilidad(es) de horizonte(s) distinto(s) que, desde el margen, orienten 

poderosas relaciones entre y con el medio ambiente. 

 
Palabras clave: Ecología Queer; Ciencias Ambientales; Imágenes de control. 
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Ponto zero 

Preambularmente a qualquer discussão, é preciso expor que este texto, ou ensaio, ainda 

em um estágio maior de gestação (e, também, de digestão), parte da premissa de que todo 

conhecimento articulado e, portanto, produzido, é situado histórica, corporal e 

geopoliticamente, isto é, é produto de um momento situado no tempo, produzido por um 

corpo-território (HAESBAERT, 2020), e tem função geopolítica, estando esta não apenas 

restrita ao território acadêmico, ou às escolhas linguísticas (que, aqui, apresentam-se em 

(certa) dissidência dos modelos academicamente padronizados como uma escolha e 

posicionamento políticos, e também como encontro pessoal com uma escrita mais autoral, em 

um caminho mais subjetivo e formativo no processo de escrita), mas abarcando também a 

situação hierárquica da produção de conhecimento entre hemisférios, e também da divisão 

nordeste/sul-sudeste dentro do próprio país, e, por isso, está circunscrito (porém, não limitado) 

a uma vivência particular no campo das ditas ciências exatas e da terra, da qual a oceanografia 

(ou oceanologia, como é costume grafar neste território do qual parte esta produção), 

postulam, faz parte. trata-se de uma vivência e observações desde a/na graduação, de um corpo 

gênero-sexual-dissidente e inscrito em um lugar social branco (ou seja, mais do que cor da 

pele, um lugar de privilégio – ou atendimento pleno de direitos –, o lugar da branquitude 

(OLIVEIRA, 2020), e (potencialmente) não do neologismo político-poético trazido por tatiana 

nascimento da branquietude), e socialmente lido como masculino – apesar de dissidente do 

sistema de compreensão/conceptualização binária do universo de signos e da 

heteronormativização –, em uma circulação física (e também mental) entre Bahia, São Paulo 

e rio grande do sul, e que se propõe a trazer problematizações (FOUCAULT, 1997), repensar 

e (tentar inicialmente) reestruturar – porém, de forma alguma esgotando a discussão sobre – 

um “estado das coisas”, uma situação de estagnação frente a uma (já necessária e latente) 

reinvenção – que tanto parte do lugar de melhoramento, mas também de destruição daquilo 

que corrói e é intrinsicamente vinculado a uma política de morte (MBEMBE, 2016). 

Nesse sentido, propõem-se, aqui, tensionamentos nesse campo, a partir de uma não-

linearidade na construção do pensamento, construindo-se esse texto a partir de imagens (ou 

imagens que suscitam outras imagens), propositivas de reflexões que fazem parte de um 

quadro compositivo mais complexo. lampejos, quadros, figuras, mais do que partir de uma 

lógica classicamente encadeada de argumentos, fazem parte de uma proposta de prática 

composicional, “indisciplinar e fugitiva” (SILVA D. F., 2019, p. 17). lança-se mão, também, 

da ideia de ponto zero como um lugar de perda completa, no sentido de que, só a partir dessa 
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perda, das posses e ilusões, seríamos levadas/levades/levados a buscar novas formas de viver 

(FEDERICI, 2019). e se viver ou existir, de algum modo, pressupõe reinvenções e estratégias 

adaptativas (vide aspectos da teoria darwiniana de evolução e seleção natural, trazidos aqui 

como metáfora), mais do que se adaptar terminologicamente da tradição francesa para a norte-

americana – ou, buscando as terminologias, da logia (estudo, teoria) para a grafia (descrição, 

transcrição, representação) – como adaptação para o mercado de trabalho e/ou acadêmica, é 

preciso pensar a respeito das ruínas, dos tremores que balançam essas estruturas que insistem, 

de modo geral, a se manter, com seus pilares clássicos, bases fixas, como irrevogáveis, 

imutáveis, oceanos perpétuos, a partir de uma narrativa linear do conhecimento científico.  

Aqui, onde “as fronteiras opressivas estabelecidas por categorias como ‘raça’, 

gênero, sexualidade e dominação de classe são questionadas, desafiadas e desconstruídas” 

(KILOMBA, 2019, p. 68), alguns lampejos, vistos com o bonde já em movimento, propõem-

se a “imaginar perguntas que não poderiam ter sido imaginadas antes; (...) que talvez não 

fossem feitas antes” (KILOMBA, 2019, p. 68 apud MIRZA, 1997, p. 4): quais e porque são 

estes os elementos que compõem o imaginário coletivo hegemônico (falando de um lugar 

ocidental/ocidentalizado), que, se não explícito, funciona como base estrutural que necessita 

das mesmas elucubrações teóricas caras ao processo da compreensão do universo pelo tempo 

geológico, imaginações do passado, dotado não da radiação cósmica, mas propriamente 

cosmológica (ou seja, do estudo/discurso do cosmos/mundo/ordem/ordem de mundo) de 

fundo, indagando, por fim, sobre a possibilidade de um (se) fazer oceanográfico, ambiental, 

científico (e, portanto, político) que não esteja apartado ou se faça de desentendido de seu 

contexto, seu corpo-território, tendo, no horizonte, a perspectiva de que todo questionamento 

ou problematização aponta, sem maiores compromissos, nitidez ou precisão, a uma rota como 

possibilidade, tanto a partir da “descolonização de nossas mentes e imaginações” 

(KILOMBA, 2019, p. 69 apud hooks, 1994, p. 7), como de um “aprender a pensar e ver tudo 

com ‘novos olhos’, a fim de entrar na luta como sujeitos e não como objetos” (KILOMBA, 

2019, p. 69), um “processo de inventar de novo” (KILOMBA, 2019, p. 69). 
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Imagens um e dois 

Figura 1: desembarque de pedro álvares cabral em porto seguro em 1500, oscar pereira da silva, 1900 

 

 

Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desembarque_de_Pedro_%C3%81lvares_Cabral_em_Porto_Seguro_em_1500 

Uma das primeiras imagens que começam a compor, de modo generalizado, nosso 

imaginário coletivo sobre o território brasileiro na formação educacional é a chegada das 

caravelas e dos portugueses na linha de costa do continente (sul) americano (figura 1), no 

choque entre a cultura europeia e a denominada “barbárie” dos povos originários (em relação, 

principalmente, aos costumes cristãos), que, pacificamente, contam-nos, teriam aceitado a 

submissão ao projeto colonizador da modernidade. sabemos, entretanto, que essa narrativa 

não é isenta da arbitrariedade de quem a conta, sequer é a única – e, portanto, é expressamente 

perigosa (ADICHE, 2009) –, mas serve, ainda, à implementação e contiguidade da 

colonialidade, conceito que poderia ser explicado como “...a continuidade das formas 

coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas 

coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo capitalista moderno/colonial” 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 126), cabendo, ainda, colocar que esta: 

“...dá conta de um dos elementos fundantes do atual padrão de poder, a classificação 

social básica e universal da população do planeta em torno da idéia de “raça”. Essa 

idéia e a classificação social e baseada nela (ou “racista”) foram originadas há 500 

anos junto com América, Europa e o capitalismo. São a mais profunda e perdurável 

expressão da dominação colonial e foram impostas sobre toda a população do 

planeta no curso da expansão do colonialismo europeu. Desde então, no atual padrão 

mundial de poder, impregnam todas e cada uma das áreas de existência social e 

constituem a mais profunda e eficaz forma de dominação social, material e 

intersubjetiva, e são, por isso mesmo, a base intersubjetiva mais universal de 

dominação política dentro do atual padrão de poder” (QUIJANO, 2002, p. 4). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desembarque_de_Pedro_%C3%81lvares_Cabral_em_Porto_Seguro_em_1500
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Nesse sentido, é de extrema importância suscitar uma outra imagem (figura 2) que 

compõe esse imaginário coletivo, uma que detalha “como era possível alocar mais de 400 (...) 

[negros] empilhados na posição horizontal em apertadas tábuas de madeira com pouco mais 

de um metro de altura no porão do navio” (CARVALHO, 2020), navio que iconograficamente 

funciona como símbolo de um modo de operação da escravização, desumanizante do corpo 

negro, tratando-o, na categoria da valoração, como menos-que-humano, um objeto, recurso, 

mercadoria. importante colocar que essa imagem que compõem esse imaginário não termina 

a o compor com o fim da legalidade do processo de escravização, mas continua a permear as 

estruturas sociais, tanto mais do que as relações, e também a produção de conhecimento que 

arquiteta tais estruturas – ou seja, permeia a academia –, prescrevendo o confinamento dessa 

categoria (que é produzida) de subalternes/colonizades à posição de marginalidade e 

silêncio/silenciamento, mantendo-se, então, a hierarquia das posições vinculadas à supremacia 

branca, produtora de um conhecimento que, sendo tido como neutro, impessoal, tem, 

hegemonicamente, validade (KILOMBA, 2019). 

Figura 2: planta esquemática do navio brooks, 1788 

 

 

fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Navio_negreiro#/media/Ficheiro:Slaveshipposter-contrast.jpg 

 Mas por que trazer essas imagens para o debate dentro do campo da oceanografia? porque, 

para além de fazerem parte da rota oceânica, do caminho material da colonização e da 

instauração e sustentação do projeto de modernidade para fora do território europeu (e da 

trilha de escravização forçada para fora do continente africano), essa são imagens fundacionais 

para se pensar a relação entre seres humanos (e quais seres humanos) e as outras partes 

componentes do meio ambiente, ou, como diria Patricia Hill Collins, imagens de controle, que 

são mais que estereótipos, aplicadas ao longa da história, sobre os corpos (ou corpus), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Navio_negreiro#/media/Ficheiro:Slaveshipposter-contrast.jpg
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construindo realidades, tanto externas quanto internas, centrais na compreensão da 

operacionalidade do poder (COLLINS, 1991; MARTINELLI, 2019). 

Se os oceanos – e o oceano atlântico mais especificamente – foram o caminho para a 

colonização, são eles um importante território sobre o qual se expressam as dinâmicas 

envolvidas no projeto da modernidade, para além do território continental, e o território que é 

o corpo e as relações entre humanos, animais. pode-se conjecturar que o projeto da 

modernidade tem, em si, uma gramática, uma linguagem, violenta, ferramenta principal, que 

é de dominação, exploração, e que se relaciona intrinsicamente com o pensar e fazer científico. 

Nesse sentido, o projeto de modernidade tem uma base material a ser explorada para 

sua sustentação. para além dos corpos, das subjetividades, das relações de poder, uma base 

principal a ser pensada é o que se chama “natureza”, nesse movimento cartesiano de separação 

hierárquica entre ser humano e “restante”. aqui, busca-se (re)pensar essa alteridade imposta 

aos oceanos e os corpos que nele/dele habitam a realidade. 

Mais do que isso, é preciso, também, pensar esse lugar da branquitude, e não ouvir e 

produzir sobre esses corpos outros da alteridade produzida, dando-lhes o lugar de “objetos ‘de 

discursos estéticos e culturais predominantemente brancos’” (KILOMBA, 2019, p. 51 apud 

HALL, 1992, p. 252), pois que as marcas da racialização das vidas, da escravização e do 

racismo marcam não apenas a negritude e as/es/os indivíduas/indivídues/indivíduos 

negras/negres/negros, mas são, também, constitutivos da branquitude, pois que o processo de 

construção desse (lugar de um) “eu” branco e universal/universalizante não se dissocia dos 

processos de criação desse(s) outro(s) lugar(es) não-brancos, não como sistema de troca, mas 

como imposição, destruição desse(s) lugar(es) outro(s) (OLIVEIRA, 2020). 

 

Imagem três 

Se o discurso é ação e é linguagem, a gramática da colonialidade é erigida sobre (e, 

ao mesmo tempo, é o modo de operação d’) a ciência moderna, que, a partir do cartesianismo, 

fundamenta-se na produção (tida mais como grafia, mais como reprodução do que produção 

– o que, sobretudo, difere-se –) de “um conhecimento fundamentado na observação direta, no 

empirismo, numa lenta, mas implacável revelação” dos segredos dessa dita natureza 

(MARTINS, 2004, p. 21), concebendo esse conhecimento como um “processo objetivo 

fundado no princípio da separação entre o observador e a realidade” (MARTINS, 2004, p. 21-

22), acompanhado das dicotomias natureza/cultura, razão/emoção, mente/corpo, 

universal/específico, neutro/subjetivo, autoridade/subordinalidade, dentre tantas outras. 
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Um dos principais discursos tirados a partir desse processo é um fazer científico que 

envolve, necessariamente, aspectos de poder, domínio e controle do homem (“homem” 

enquanto categoria bem definida, em um imaginário coletivo fundado a partir desse “eu” da 

masculinidade européia, colonizadora, branca, cristã, cisheteronormativa colocada como 

universal, a partir de uma inicial capital (“Homem”) – porém não o sendo –) sobre a natureza, 

“sendo a ciência o meio pelo qual a ambição humana pelo poder encontraria seu melhor e 

mais nobre emprego” (MARTINS, 2004, p. 22). na dicotomia natureza/cultura, a qualificação 

simbólica da natureza como feminina, mais bem elaborada por Francis Bacon, coloca que: 

“...a ciência era uma atividade masculina, pois, no homem, acreditava-se predominar 

a mente ou o intelecto, sede da razão, a única faculdade mental que o levaria a 

conhecer e a dominar a natureza em uma infinita transcendência de si mesmo na 

produção da cultura e da civilização. Bacon descrevia o conhecimento da natureza 

usando o vocabulário das relações de gênero de sua época: uma questão de domínio 

do mais forte sobre o mais fraco; de soberania masculina e de subordinação 

feminina. A natureza deveria ser conhecida na sua verdade para servir ao homem, 

ser sua ‘escrava’...” (MARTINS, 2004). 
 

Nesse sentido, o quadro A origem do mundo (figura 3.a) – e, acessoriamente, o 

cibacromo A origem da guerra (figura 4.b) –, apesar de não específica e explicitamente se 

vincular a esse movimento, ilustra alguns dos principais aspectos dessa construção do papel 

da natureza e do feminino enquanto espaço e ente observável, descritível, submisso, a ser 

explorado, mais bem expresso como recurso (GUDYNAS, 2019), uma concepção que 

fundamenta o aspecto socioeconômico do sistema fundado no/pelo colonialismo. 

Figura 3: a) a origem do mundo, gustave courbet, 1866; b) a origem da guerra, ORLAN, 1989 

a) 

 

b) 

 

 

Fonte: a) https://pt.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_du_monde  

b) http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=OrlanArtech  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_du_monde
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=OrlanArtech
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Para além da relação entre criação do mundo, natureza, biologia, genitais como 

definições de identidades sexuais, de gênero, de sexualidades, e de papéis sociais/culturais, 

essa construção se coloca como intimamente ligada à dicotomização e binarismo inerente ao 

projeto de sistema-mundo da modernidade, estabelecido na subalternização da alteridade 

desse outro (BALLESTRIN, 2013; GROSFOGUEL, 2008; DUSSEL, 1993) que não é a 

identidade ocupada pelo homem branco europeu colonizador cisheteronormativo cristão, que 

ocupa um lugar de poder, pois que a identidade do mundo posta por esse lugar é a partir da 

diferença, da diferença com sua identidade individual, e tudo o que lhe é diferente deve, 

logicamente, ser menor – e, portanto, ser explorável/explorado. 

Assim, A origem da guerra, mais do que isso, pode ser uma obra pensada como 

metáfora de quem delimita a origem dessa concepção de mundo, dessa realidade 

colonizada/colonializada que hegemonicamente habitamos. de um habitar e produzir um 

mundo que, através da ferramenta científica, cria e propaga (e, portanto, performa (BUTLER, 

2013)) imagens, imagens de controle, que compõem uma história única, delimitada e ensinada 

através de uma linearidade pacífica, como as estratégias matemáticas aplicadas ao oceano para 

calcular seu movimento, dividindo-o em partes, e fazendo considerações as quais o delimitam 

à categoria de um fluido geofísico, que obedece leis físicas, tais como as postuladas por Isaac 

Newton, que, a despeito de sua utilidade prática (e válida para diversos usos), sabemos, são 

simplificações, aproximações, e não representam, de fato, essa tal realidade: são modos de 

compreender o mundo pela soma de partes, ignorando, de certa forma, as relações intrínsecas 

que surgem a partir da relacionalidade e intersecção entre essas ditas “partes”. como a 

gramática/linguagem, a compartimentalização/simplificação é uma ferramenta, dentre muitas, 

para entender o meio ambiente, e, portanto, não só não é isenta da subjetividade de quem a 

empregou/emprega/empregará, como, ao mesmo tempo que delimita as regras, as produz na 

sua ação – ou seja, a performatividade (BUTLER, 2013) do saber/fazer científico. 

Nessa relação, configurada pela produção de conhecimentos e verdade sobre esse 

espaço (forçosamente) habitado pela/pele/pelo outra/outre/outro, 

“...além de apagar os reais produtores desse saber, descreve comportamentos e 

expectativas das populações pesquisadas enquanto concomitantemente as prescreve 

ao criar narrativas recortadas que não dão conta da multiplicidade e da complexidade 

dessas existências, borrando a barreira entre o retratar e o designar” (SILVA Y. V. 

S., 2019). 
 

Cabe, aqui, questionar, então, por que essa imaginação de uma oceanografia 

cuír/queer/kuír? Primeiro, é preciso entender que o termo queer, no exercício de tradução para 
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o português, não tem palavra correlata que aborda, com a mesma intensidade política, o seu 

peso. queer poderia querer dizer estranho, excêntrico, insólito, e é uma gíria da língua inglesa, 

um insulto voltado às dissidências de um padrão da normatividade, seja ela hétero ou qualquer 

outra, que relega a existência de seu(s) alvo(s) à marginalidade – seria o mesmo que, talvez, 

dizer “você não é normal”, essa palavra que flerta seu espaço entre a estatística e a moralidade. 

quando surge, na academia, a teoria queer tem um choque político. é um tensionamento, uma 

provocação, o eco de uma força que retorna como deboche, um posicionamento político anti-

normalização, que não quer ser simplesmente assimilado ou tolerado, mas 

ocupar/resistir/reexistir nessa margem “transgressiva e perturbadora” (LOURO, 2001, p. 546). 

Mas a viagem transatlântica de uma palavra sem tradução, quando chega à academia 

brasileira, não tem o mesmo impacto (por isso mesmo, exaustivas tentativas desse/nesse 

exercício, indo desde o acolhimento da intraducionabilidade até à sugestão de uma teoria cu 

ou transviada). o cuír/kuír surge aqui, então, como uma rasura/reescrita desse conceito-chave 

para que “tenha a nossa (múltipla) cara” (nascimento, 2018), que atente a uma gramática que 

empreende o exercício da desobediência epistêmica (MIGNOLO, 2008) à “reprodução de 

relações raciais de poder que ditam o que deve ser considerado verdadeiro [e/ou válido] e em 

quem acreditar” (KILOMBA, 2019, p. 53-54) que dita a ciência, pois, cabe lembrar, a 

sexualidade, como as outras formas de produção/poder provenientes da ferramenta de 

compreensão/produção de mundo (ciência), não existe “sem a relação com as estruturas, das 

exigências, das leis e das regulamentações políticas que tem para ela importância capital” 

(FOUCAUL, 1997). 

Uma oceanografia cuír seria um espaço de marginalidade enxergado criticamente por 

esse peixe dentro d’água que, a despeito da metáfora de Bordieu & Wacquant, sente o peso 

da coluna sobre seu corpo (KILOMBA, 2019 apud SIMMONDS, 1997), uma marginalidade 

que “não deve ser vista apenas como um espaço periférico, um espaço de perda e privação, 

mas sim como um espaço de resistência e possibilidade” (KILOMBA, 2019, p. 68), uma 

marginalidade que não busca assimilação ao projeto da modernidade (apesar de não negá-la), 

muito menos tolerância. eis aqui um lugar de radicalização, seja pela presença massiva de 

identidades “mulher” (mesmo que vastamente cis e branca) nos cursos de graduação e pós-

graduação, mas também de outros grupos sociais relegados à marginalidade, como negres, 

quilombolas, etnias dos povos originários, lésbicas, bichas, trans, travas, intersexuais, 

bissexuais, pansexuais, não-bináries, assexuais e toda uma vastidão de identidades dissidentes 

do padrão cisheteronormativo, devendo cruzar essa fronteira não como conquista de um 
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espaço dentro da branquitude (e, portanto, permanecendo na branquietude), mas como projeto 

de habitar as frestas, e, dentro das estruturas de produção de conhecimento, corroer e 

reestruturar esse modelo, deslocalizando as bases epistêmicas desse centro habitado por “uns 

poucos homens de cinco países da europa ocidental” (GROSFOGUEL, 2016), que, nas 

ciências chamadas exatas e da terra, tem um epicentro embaçado, disforme, atravessado, 

ainda, pelas capacidades econômicas de produção e inovação tecnológica, porém não 

descentral ou fragmentado: esse outro lugar chamado “primeiro mundo”. mas que esse outro 

lugar, à margem, não permaneça no âmbito do apesar de, dessa cisgeneridade que é “ponto 

de partida das experiências de gênero, donde as demais vivências não-cisgêneras se desviam” 

(SILVA Y. V. S., 2019), pois se essa metodologia do apesar de contribuiu, no passado, para 

a inserção/validação de tais debates dentro do âmbito acadêmico (e, por que não, 

sociopolítico), 

“...os tempos atuais clamam por outros esforços, novos olhares sobre a sociedade, 

uma virada filosófica que Sara York vai chamar de trans-epistemologias, para 

combater as tais miradas cisnormativas, que são também coloniais, portanto racistas, 

classistas, misóginas, capacitistas e etaristas” (SILVA Y. V. S., 2019). 
 

Imagem quatro 

Cabe pensar que o discurso da modernidade, pautado em uma lógica de 

conhecimento colonial, capitalista e etnocêntrica, partiu de um tipo específico de 

racionalidade hegemônica no espaço mundial. uma racionalidade que representaria o que se 

enxerga (e se registra) nesse espaço outro da natureza, que precisa ser dominado, simplificado 

para fins de controle e predição, uma vez que esse controle não é gratuito, mas tem intenção 

de poder prever as incorrências/ocorrências de modo a controlá-las. 

Nessa perspectiva, o tensionamento proposto pela quarta imagem (figura 4) é 

justamente problematizar sobre a veracidade desses fatos registrados e impostos por essa 

ciência. como o quadro de René Magritte propõe, apesar da imagem retratar um cachimbo, 

ela não é um cachimbo, mas a representação iconográfica – representação que não é neutra, 

sequer universal – de um cachimbo. com isso, o que se coloca é que esse fazer científico, que 

se pauta nessa racionalidade objetiva das coisas, dos objetos – externos e teoricamente 

irrelacionados a quem os observa –, da representação fidedigna e neutra do mundo e de seus 

eventos e componentes, é inverossímil e impossível. é dizer que a realidade é um momento 

discursiva e subjetivamente constituído. e que esse mundo hegemônico é impossível, 

principalmente em sua continuidade, uma vez que se pauta na extração, sem considerar uma 

circularidade/relacionalidade das coisas no/do mundo. 
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Figura 4: a traição das imagens, rené magritte, 1929 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Trai%C3%A7%C3%A3o_das_Imagens 

Essa versão de mundo, antropocentrada (isto é, que enxerga os seres humanos como 

sujeitos de valor, fazendo com que os demais elementos que os/nos rodeiam sejam objetos de 

valor (GUDYNAS, 2019) – cabendo, aqui, além da crítica de que um termo mais bem aplicado 

seria o androcentrismo, a crítica de que essa é, também, uma construção da branquitude, 

evidenciando que não se tratam de seres humanos de uma maneira geral, mas de um grupo 

bem determinado/delineado –) e, portanto, insustentável, busca se reinventar de modo a 

prosseguir com sua existência, lançando tendências paradigmáticas tais como o 

“desenvolvimento sustentável”, renovando também processos de dominação, insistência na 

realização da modernidade, como se fosse emancipatória, desconsiderando (como discurso, e 

não como prática) o lado oculto da colonialidade (MIGNOLO, 2017), do mesmo modo como 

operam as dinâmicas das políticas de vida (bio) e de morte (necropolítica) (MBEMBE, 2016). 

 

Imagem cinco 

por isso, longe de propor uma conclusão, aqui, a imagem proposta (figura 5) parte 

não da negação da modernidade, pois não se trata de um discurso propositivo a um retorno ou 

completa destruição: é impossível voltar no tempo, é impossível destruir conhecimento. 

tampouco, porém, propõe-se continuar com o modelo hegemônico; mas, assim como várias 

tendências contemporâneas, apropriar-se delas e subvertê-las. a representação dos giros 

oceânicos postos, para além dos esquemas, da compreensão categorizada dos espaços, do 

domínio sobre os caminhos e correntes, pretende se correlacionar à proposta de giro decolonial 

(por isso, a própria imagem é, aqui subvertida através da inversão da “ordem” dos hemisférios, 

referência à América invertida de Joaquín Torres García). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Trai%C3%A7%C3%A3o_das_Imagens
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Figura 5: os giros oceânicos podem ser metáfora para o giro decolonial na oceanografia? 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Giro_oce%C3%A2nico 

É um tensionamento, uma proposta e, também, uma pergunta, um espaço a ser 

preenchido, uma provocação, uma proposição de um outro imaginário (por isso, a imagem), 

e, principalmente, um exercício poético: uma oceanografia decolonial e cuír é possível? 

Mesmo ante toda a construção histórica, de sua caracterização como ciência exata, 

como descritiva, de tradição ocidental, ocidentalizada e/ou ocidentalizante, dependente de 

tecnologias desenvolvidas por e em territórios/nações hierarquicamente postas como 

“primeiro mundo”, dissociadas da crítica sobre as relações intrínsecas entre humanos e (o 

separado) meio ambiente: uma oceanografia decolonial e cuír é possível? 

Assim como se poderiam fazer outras metáforas (como entre a dorsal meso-oceânica 

e a ferida colonial, a inversão geomagnética com a inversões epistemológicas, biodiversidade 

e uma diversidade de epistemologias etc.), esse é um exercício que se utiliza da poesia, 

pensando-a como “...uma necessidade vital de nossa existência (...) da qual predizemos nossas 

esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e mudança, primeiro feita em linguagem, 

depois em ideia, então em ação mais tocável” (nascimento, 2019, p. 26 apud LORDE, 1984, 

p. 37), a linguagem como projeto, para além da m/água (LUNA & NASCIMENTO, 2017), 

retomando e repensando as relações duplas (binárias, dicotômicas) e tendenciosas que temos 

com os elementos corporais (como o nojo de fluidos e entranhas em contraposição à elegância 

associada a neurotransmissores (BAPTISTE, 2016)). pensar, muito do além do cartesianismo 

do corpo como máquina (que é mais “extermino, logo existo” do que “penso, logo existo” 

(GROSFOGUEL, 2016)), o corpo como território e o território como corpo, o corpo como 

ambiente e o ambiente como corpo, o corpo como paisagem e a paisagem como corpo, 

trazendo, para esse corpus, um arcabouço que não cabe em porão de nau, mas que cabe em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Giro_oce%C3%A2nico


 

44  
 

um lugar, potente, de nau frágil/naufrágio/now frágil, como no poema de tatiana nascimento 

cantado por Luedji Luna: 

 “...y naufrágio 
y now frágil, frágil, frágil... 

 
o mágico da diáspora: des 
membrar terra-chão 

 
mas se eu já fui trovão 
que nada desfez 
eu sei ser 
trovão 
que nada desfaz, nem 

 
a solidão 
nem o capataz 
nem estupro corretivo contra sapatão 

 
os complexos de contenção: 
hospício é a mesma coisa que presídio que é a mesma coisa que 
escola que é a mesma coisa que prisão que é a mesma coisa que 
hospício que é a mesma coisa que 

 
as políticas 
uterinas 
de extermínio 
dum povo que não é 
reconhecido como civilização 

 
(mas eu sei ser trovão, 
e se eu sei ser trovão 
que nada desfez 
eu vou ser trovão 
que nada des 
faz) 

 
nem a solidão 
nem o capataz 
nem estupro corretivo contra sapatão 
a loucura da 
solidão capataz queimarem 

 
a herança 
de minhas 
ancestrais 

 
arrastarem 
cláudia 
pelo camburão 
caveirão 

 
111 tiros contra 
5 corpos 
111 corpos 
mortos 
na prisão 
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eu sei ser trovão? 
que nada desfez? 

 
eu já fui trovão 
e se eu já fui trovão, eu sei ser trovão! 
eu sei ser trovão que nada 
desfaz 

 
epahey oyá! 

 
eu sei ser 
trovão 
e nada 
me desfaz” (LUNA & NASCIMENTO, 2017). 
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No encontro da fronteira Brasil-Uruguai: possíveis educações ambientais 
 

Juliana Corrêa Pereira Schlee1 

Paula Corrêa Henning 

Resumo: Este trabalho tem como proposta articular a temática Educação Ambiental e Fronteira, a 

partir de um olhar voltado para a fronteira entre Brasil e Uruguai. Nesta pesquisa investimos em 

potentes conceitos para pensar fronteira, cultura e espaço-tempo, sob o aporte teórico de Michel 

Foucault, Zygmunt Bauman, David Harvey e Homi Bhabha. Para isso, buscamos em um primeiro 

momento, mirar para o entrelaçamento entre educação ambiental e fronteira, para em seguida percorrer 

alguns movimentos históricos e culturais que constituíram a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. 

Entendendo ser a fronteira uma construção histórica, cultural, social, em que a intervenção humana 

delineia seus significados, fabrica os modos de ser e viver e se relacionar ambientalmente com este 

território. A partir da Filosofia da Diferença nos provocamos a pensar nos fluxos de vida e processos 

culturais, estéticos, ambientais, sociais que constituem esta região de fronteira, e talvez suscitar 

possíveis educações ambientais a partir de um viver fronteiriço.  
 

Palavras-chave: Educação Ambiental, fronteira, cultura. 

 

Where Brazil meets Uruguay: possible environmental education 

Abstract: This piece of work aims to articulate the thematic of Environmental Education and Frontier, 

with focus on the border of Brazil and Uruguay. In this research, we invested in powerful concepts to 

think of frontier, culture, and space-time, under the theoretical input of Michel Foucault, Zygmunt 

Bauman, David Harvey, and Homi Bhabha. For this matter, we have, at the first moment, aimed to the 

interlacing between environmental education and frontier, and then followed some cultural and 

historical movements that built up the border between Brazil and Uruguay. Understanding that the 

frontier is a cultural, historical and social construction in which human intervention outlines its 

meanings, fabricates its ways of being and living, and how to relate environmentally with said territory. 

From the view of Philosophy of Difference we provoke to one another the thought of flows of life and 

cultural, aesthetic, environmental and social processes that constitute the border region, and perhaps 

raise possible environmental education from a frontier life point of view. 
 

Keywords: Environmental Education, frontier, culture. 

 

En el encuentro de la frontera Brasil-Uruguay: posibles educaciones ambientales 

Resumen: El trabajo que se presenta tiene como propuesta articular el tema de la Educación ambiental 

y frontera desde una mirada hacia la frontera entre Brasil y Uruguay. En esa investigación buscamos 

potentes conceptos para pensar frontera, cultura y espacio-tiempo sostenidos en las teorías de Michel 

Foucault, Zygmunt Bauman, David Harvey e Homi Bhabha. Para ello, buscamos en un primer 

momento mirar hacia el entrecruzamiento entre la educación ambiental y la frontera, para luego 

recurrir algunos movimientos históricos y culturales que constituyeron la frontera Brasil – Uruguay. 

Comprendiendo la frontera como construcción histórica, cultural y social, en la cual la intervención 

humana dibuja sus significados, construye sus maneras de ser, vivir y relacionarse ambientalmente con 

ese territorio. Basados en la Filosofía de la diferencia, nos proponemos a reflexionar sobre los flujos 

de vida y procesos culturales, estéticos, ambientales y sociales que componen esa región de frontera y 

quizás encontrar posibles educaciones ambientales a partir de un vivir fronterizo.  
 

Palabras clave: Educación ambiental, frontera, cultura. 
 

1 julianaschlee@gmail.com 
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Primeiras palavras 

Aqui há uma só terra, há só uma gente, seja do lado de cá, seja do lado de lá 

(SCHLEE, 1984). 

 

“Uma só terra, uma só gente” que constitui este território da fronteira entre o Brasil 

e o Uruguai, “seja do lado de cá, seja do lado de lá” como nos instiga o escritor contista Aldyr 

Garcia Schlee. É neste lugar que começamos a escrita, a partir de uma delimitação instituída, 

fixada por tratados e leis, é neste encontro entre o Brasil e o Uruguai que nasce esta pesquisa 

a partir de inquietações potentes sobre a temática educação ambiental e fronteira.  

A potência da pesquisa reside no viver. No estar. No ser/sentir fronteiriço. Neste 

lugar que vivemos e que é marcado por uma linha divisória. Uma fronteira imposta entre nós, 

brasileiros e brasileiras e nossos co-irmãos uruguaias e uruguaios. Entendemos que tal 

demarcação de lugar, nos potencializam a pensar sobre possíveis educações ambientais sob o 

entrelaçamento entre arte e filosofia.   

Nesta pesquisa articulamos potentes conceitos para pensar a fronteira, cultura e 

espaço-tempo, sob o aporte teórico de Michel Foucault, Zygmunt Bauman, David Harvey e 

Homi Bhabha. Para isso buscamos, em um primeiro momento, mirar para o entrelaçamento 

entre educação ambiental e fronteira, para em seguida percorrer alguns movimentos históricos 

e culturais que constituíram a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. 

 

Entrelaçamentos entre Educação Ambiental e Fronteira  

A Educação Ambiental surge no final do século passado, em um momento de crise 

ambiental, onde somos urgentemente convocados a repensar nossos modos de vida perante o 

Planeta Terra, também a encontrar soluções para os problemas “do mundo” e para o 

esgotamento dos recursos naturais, como podemos ler na Declaração da Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, Tbilisi, 1977: 

Uma vez compreendida devidamente, a educação ambiental deve constituir um 

ensino geral permanente, reagindo às mudanças que se produzem num mundo em 

rápida evolução. Esse tipo de educação deve também possibilitar ao indivíduo 

compreender os principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-

lhe conhecimentos técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma 

função produtiva visando à melhoria da vida e à proteção do meio ambiente, atendo-

se aos valores éticos. Ao adotar um enfoque global, fundamentado numa ampla base 

interdisciplinar, a educação ambiental torna a criar uma perspectiva geral, dentro da 

qual se reconhece existir uma profunda interdependência entre o meio natural e o 

meio artificial. Essa educação contribui para que se exija a continuidade permanente 

que vincula os atos do presente às consequências do futuro; além disso, demonstra 

a interdependência entre as comunidades nacionais e a necessária solidariedade 

entre todo o gênero humano. 



 

49  
 

 O enfoque global dado à Educação Ambiental, nos provoca a pensar nas relações 

humanas com o planeta e seus conflitos territoriais e fronteiriços, já que esta educação 

“demonstra a interdependência entre as comunidades nacionais”. Na virada do século, mas 

também do milênio, nos encontramos em trânsito, o que podemos ver constantemente nos 

noticiários2 milhares de pessoas que ultrapassam fronteiras e migram pela Terra em busca de 

melhores condições de vida, para distanciar-se de guerras, de disputas de territórios, da falta 

de água e dos recursos naturais provocados pelas mudanças climáticas.  

À medida que o espaço parece encolher numa “aldeia global” de telecomunicações 

e numa “espaçonave terra” de interdependências ecológicas e econômicas – para 

usar apenas duas imagens conhecidas e corriqueiras -, e que os horizontes temporais 

se reduzem a um ponto em que só existe o presente (o mundo do esquizofrênico), 

temos de aprender a lidar com um avassalador sentido de compressão dos nossos 

mundos espacial e temporal. A experiência da compressão do tempo-espaço é um 

desafio, um estímulo, uma tensão, uma profunda perturbação, capaz de provocar, 

por isso mesmo, uma diversidade de reações sociais, culturais e políticas 

(HARVEY, 2016, p.219) [grifo do autor]. 

A compressão do tempo-espaço foi um colapso nos conceitos absolutos advindos do 

pensamento iluminista que operou(a) através de uma visão “newtoniana”, marcada pela 

mecânica do universo, em que o mundo deve ser organizado por mapas e cronômetros 

precisos, tornando-o universal e homogêneo.  Harvey (2016) traz o conceito de tempo-espaço 

em sua obra “Condição Pós-moderna”, para entendermos a contemporaneidade através da 

compressão espacial e temporal, como uma condição da pós-modernidade, em que a 

aceleração generalizada do tempo e a aniquilação do espaço, traz consequências nos modos 

de pensar, agir e de sentir, uma atualidade marcada pela volatilidade, instantaneidade e 

descartabilidade.  

A liquidez do tempo e do espaço nos faz lembrar de Bauman com a metáfora da 

Modernidade Líquida. Bauman (2012) em “Ensaios sobre o conceito de cultura” ao pesquisar 

sobre o conceito de cultura e suas relações sociais, exprime sobre a oportunidade de agora 

percebermos de que os fenômenos espaciais são socialmente produzidos, e portanto sua 

função de delimitar e separar tende a mudar. Escreve ele, que ao olhar para a história pode-se 

questionar em que medida as fronteiras naturais e artificiais entre unidades territoriais foram 

produzidas, assim como o que está “dentro e “fora”. 

 

 

 2 “Aquecimento global trará mais migrações, doenças e fenômenos extremos” (Fonte: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/16/eps/1568633180_345386.html  
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/16/eps/1568633180_345386.html
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Longe de ser um “dado” objetivo, impessoal e físico, a “distância” é um produto 

social. Sua extensão varia com a velocidade com que pode ser percorrida e, para 

todas as finalidades e propósitos práticos, superada (embora, numa economia 

monetária, também com os custos para que se atinja essa velocidade). Todos os 

outros fatores socialmente produzidos, relativos à constituição, separação e 

manutenção de identidades coletivas – tais como fronteiras entre Estados ou 

barreiras culturais –, parecem, em retrospecto, apenas efeitos secundários dessa 

velocidade. As oposições entre “aqui” e “lá fora”, “perto” e “longe”, e também a 

oposição entre “dentro” e “fora”, registravam o grau de subjugação, domesticação e 

familiaridade de vários fragmentos (humanos e não humanos) do mundo circundante 

(BAUMAN, 2012, p. 23). 

Estes autores nos provocam a pensar na fronteira entre Brasil e Uruguai, na 

compressão do tempo-espaço, encurtando distâncias, nas velocidades de comunicação e 

encontros multiculturais. Se o espaço limiar da fronteira é produzido, constituído através das 

relações sociais, culturais e históricas, como podemos pensar as relações humanas com o 

ambiente?  

Miramos para a Educação Ambiental e nos questionamos: Como podemos pensar a 

Educação Ambiental no presente? Para isso vemos que é necessário olhar para os processos e 

movimentos culturais no tempo-espaço da fronteira, especialmente entre o Brasil e o Uruguai. 

Qual a possibilidade de olharmos para a Educação Ambiental como um tempo-espaço 

fronteiriço onde pode haver outras possibilidades? Talvez seja o momento de mirar a 

Educação Ambiental através de um estranhamento necessário, como condições de 

possibilidades para intervenções interculturais, extraterritoriais na fronteira entre Brasil e 

Uruguai.  

A temática “Educação Ambiental e Fronteira” é extremamente potente para esta 

pesquisa e para os fundamentos em Educação Ambiental ao questionarmos as relações 

humanas com o ambiente produzidas nestes diferentes encontros culturais fronteiriços. Na 

potência de provocar o pensar de outra maneira, para tornar-se diferente do que se é, de 

tensionar como entendemos o ambiente, o território e a cultura, e que muitas vezes são formas 

naturalizadas de compreender.  

Nosso desejo é que através da Filosofia da Diferença, possamos potencializar os 

fundamentos da Educação Ambiental, trazendo à tona, não a repetição, o mesmo, mas a 

criação, a construção de possíveis educações ambientais em diversos espaços.  

Em se tratando de fronteiras, a pesquisa se move principalmente entre o Brasil e o 

Uruguai, porém podem ser entrelaçados outros olhares lançados a diferentes delimitações 

geográficas, e em diversos períodos históricos, como por exemplo, em terras distantes... Em 
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novembro de 1989 o Muro de Berlim foi derrubado, unindo a Alemanha oriental e ocidental, 

o que para muitos simbolizava a globalização e a expansão das fronteiras, após 30 anos de sua 

queda, ainda assim podemos observar que as relações sociais e ambientais do mundo no século 

XXI estão longe de ser unificadoras e pacíficas. Nas fronteiras os muros são construídos 

diariamente, legitimados por nações, como exemplo os muros entre Estados Unidos e México, 

e entre Israel e Cisjordânia, entre tantos outros.  

Os embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta possibilidade de 

serem consensuais quanto conflituosos; podem confundir nossas definições de 

tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o privado, 

o alto e o baixo, assim como desafiar as expectativas normativas de 

desenvolvimento e progresso (BHABHA, 2010, p. 21). 

O multiculturalismo, o embaralhar das diferenças culturais são aprofundadas pelo 

escritor indo-britânico Homi Bhabha (2010) no livro “O local da cultura”, no qual propõe o 

local da cultura como um entre-lugar deslizante, marginal e estranho que por ser resultado de 

duas ou mais culturas é capaz de desestabilizar essencialismos. Seus ensaios analisam o 

discurso colonial a partir de um corpus literário, atento a outras vozes e histórias dissonantes: 

A significação mais ampla da condição pós-moderna reside na consciência de que 

os “limites” epistemológicos daquelas ideias etnocêntricas são também as fronteiras 

enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, até dissidentes – 

mulheres, colonizados, grupos minoritários, os portadores de sexualidades 

policiadas. Isso por que a demografia do novo internacionalismo é a história da 

migração pós-colonial, as narrativas da diáspora cultural e política, os grandes 

deslocamentos sociais de comunidades camponesas e aborígenes, as poéticas do 

exílio, a prosa austera dos refugiados políticos e econômicos. É nesse sentido que a 

fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente em um 

movimento não dissimilar ao da articulação ambulante, ambivalente (BHABHA, 

2010, p. 24) [grifo do autor]. 

 O local da cultura na fronteira é o lugar onde “algo começa a se fazer presente” outras 

histórias, outras possíveis pedagogias. Este escritor se utiliza de artefatos culturais, como a 

literatura, a fotografia, o cinema e performances que o levam a meditar sobre os mundos 

desiguais assimétricos e dos complexos entrelaçamentos da história e das fronteiras 

culturalmente construídas, revendo radicalmente o próprio conceito de comunidade humana, 

e ainda “o que seria esse espaço geopolítico, como realidade local ou transnacional, é o que 

se interroga e se reinaugura” (BHABHA, 2010, p.25).  

 A partir das leituras de David Harvey (2016), Bauman (2012) e Homi Bhabha (2010), 

pensamos a fronteira Brasil-Uruguai, nesta inventiva criação de um modo de viver neste lugar, 

neste tempo-espaço fronteiriço. É nestes interstícios culturais que percebemos a potência do 
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entrelaçamento entre a arte e a filosofia nas possíveis criações de um devir menor (DELEUZE, 

GUATTTARI, 2003) nas relações humanas com o ambiente que vivemos.  

Criar novas possibilidades de pensar a educação ambiental que escapem a condução 

das condutas, que driblem os mecanismos e as estratégias de subjetivação de uma 

educação ambiental maior. Empreender revoltas e resistências ao já dado, já 

instituído por esse campo de saber, nos provocar a pensar nos seus fundamentos e 

nas suas bases concretas e instituídas. Além disso, abrir frestas, ranhuras nos espaços 

maiores para se pensar diferentemente a um nível micropolítico. Não me interesso 

em propor modelos, mas a possibilidade de pensar a educação ambiental com um 

devir menor, experimentando paisagens, pensando nos modos de ser e viver daqui 

para frente (SCHLEE, 2019, p.141). 

Aceitando o convite de Michel Foucault realizar como atividade filosófica o “trabalho 

crítico do pensamento sobre o próprio pensamento” (1984, p.13), onde a arte tecida junto à 

filosofia se torna a potência de possibilitar outros deslocamentos - de tensionar, de disparar o 

pensamento - ao que está dado ao campo de saber da educação ambiental. Um campo 

amplamente discutido e produzido no mundo moderno, mas que nos faz pensar o que pode e 

o que ainda cabe neste conceito, como também quais as possíveis educações ambientais 

(HENNING, MUTZ, VIEIRA, 2018).  

Inventar nuevas armas pasa por crear outra EA, outra forma de ver nuestras 

relaciones com el planeta y com la vida. Y si la educación se hace de encuentros, 

que podamos crear potencia em espacios de conversaciones, indagaciones, enfado 

com los modos como hemos venido relacionándonos com los recursos naturales y 

las multiples vidas que aparecen em nuetros cotidiano. Es de esa conversación que 

quizá emerja alguna posibilidad de resistir y crear outras posibles educaciones 

ambientales (HENNING, 2017, p.353). 

Na potência de pensar outros modos de se relacionar com o lugar que vivemos, 

Henning (2017) nos convida a criar outras educações ambientais, questionando os discursos 

que nos ensinam modos de ser e viver no planeta, e nisso vemos como possibilidade através 

de encontros com as múltiplas vidas do cotidiano nos espaços da fronteira. Diante disso, na 

sequência, discorreremos sobre a construção histórica e cultural da fronteira sul, fabricando 

modos de ser e viver neste lugar. 

 

Brasil e Uruguai: movimentos históricos e culturais 

A partir deste movimento filosófico, buscamos problematizar as construções culturais 

e históricas nos modos de ser e viver na fronteira entre Brasil e o Uruguai. A fronteira em 

movimento que constituiu o território do Rio Grande do Sul foi fabricada por uma concepção 

tradicional e idealizada, supervalorizando as rivalidades e a exclusão entre os povoadores 

hispânicos e lusitanos, exaltando virtudes de conquistadores/colonizadores que garantiu a 
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posse do território para os portugueses e o Brasil, omitindo e minimizando as influências 

platinas (KÜHN, 2002). Este espaço fronteiriço foi cunhado, forjado, pela história e cultura 

sul-rio-grandense, compartilhando do convite de Fábio Kühn (2002), entendemos a 

pertinência de repensar, compreendendo uma fronteira em movimento, com intensa circulação 

humana, heterogênea e instável.  

 No lado brasileiro, a fronteira é adotada como uma faixa de segurança nacional com 

150 km internos (Figura 1) à linha divisória internacional, e estão sujeitos a legislação própria, 

assim como os municípios considerados dentro da faixa de fronteira, nesses territórios são 

vedadas as concessões de terras, aberturas de vias de transporte e instalação dos meios de 

comunicação, construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso, 

estabelecimentos ou exploração de indústrias classificadas como de segurança nacional sem 

o consentimento prévio da autoridade federal (GOLIN, 2002). Tais medidas normativas 

regulam os modos de vida dos fronteiriços nos seus aspectos ambientais, econômicos, sociais. 

Assim podemos observar na Figura 1 o mapa atual da faixa de fronteira entre o Rio Grande 

do Sul (Brasil) e os países vizinhos Uruguai e Argentina. 

Figura 1. Mapa atual da faixa de fronteira do Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: GOLIN, 2002. 

A fronteira sulina é uma construção histórica, seus limites foram fixados em seu 

traçado principal na metade do século XIX, ocorrendo um processo de agregação da herança 

colonial com o qual o Brasil-nação do Segundo Império confirmou a geopolítica do Estado 
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português no Tratado de Limites de 1851 e suas demarcações entre 1852 e 1862 (GOLIN, 

2002). O historiador Tau Golin (2002) em seu livro “A Fronteira”, desenvolve sua escrita em 

torno da construção histórica da fronteira sulina, sua centralidade entre região e nação, as 

guerras e conflitos, assim como nossa herança platina.  

A fixação da linha divisória, sua afirmação ou suas oscilações, em diferentes épocas 

dependeram de decisões acordadas politicamente. De 1777 à 1801, de acordo com o Tratado 

de Santo Ildefonso, foi criado o território neutral (Figura 2), a divisória era feita por duas 

linhas paralelas, que se aproximavam e distanciavam de acordo as bacias hidrográficas, 

isolando as lagoas Mirim e Mangueira, além de terras no litoral e entre linhas no interior do 

continente.   

Figura 2. Território Neutral, linhas no sul. 

 

Fonte: GOLIN, 2002. 

Um território que não pertencia nem a Portugal, nem a Espanha, mas que continuavam 

as disputas, os conflitos sobre esta faixa neutra, os comissários no seu trabalho demarcatório 

tiveram divergências em diversos setores, que só foi resolvida pela guerra de 1801 quando os 

luso-brasileiros ocuparam as áreas e expandiram as fronteiras para o sul, sudeste e oeste 

(GOLIN, 2002). 
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 Faz-se necessário pensar a fronteira como uma construção histórica, cultural, social, 

em que a intervenção humana delineia seus significados, fabrica os modos de ser e viver e se 

relacionar ambientalmente com este território. Não há uma dimensão natural, nem essencial 

neste espaço marcado como fronteira. Seus limites foram delineados, demarcados por práticas 

sociais e são plenamente mutáveis. 

Pesquisadores e escritores no 1º Encontro Fronteiras Culturais: Brasil – Uruguai – 

Argentina (MARTINS, 2002) trouxeram a tona questões culturais, interesses comuns e 

diferenças em diversos aspectos entre estes países. Neste evento o escritor Aldyr Garcia 

Schlee reconhece o pluralismo da fronteira: 

Outro ponto é admitir que somos culturalmente sincréticos, o que equivale a dizer 

que hoje já não somos nem uns – os originários; nem os outros – conquistadores. 

Mas que somos uns/outros, nós, nosotros, nós outros, marcados por nossa diferença, 

na qual se radica nossa especificidade. Nós na verdade, nos vemos muitos, sem cara; 

e nos perguntamos: quem somos? Para que sejamos nós, nosotros, nós outros, é 

preciso responder ainda outras perguntas, além de quem somos. É preciso saber – 

principalmente a partir de por que somos, afinal para que somos, e enfim, para quem 

somos, senão para nosotros mismos, para nós mesmos (SCHLEE, 2002, p.62) [grifo 

do autor]. 

A fronteira (Brasil-Uruguai) passa a ser compreendida por nós como um território para 

além dos limites geográficos, constituído de histórias, de significações, de experiências 

sociais, culturais, históricas, ambientais e econômicas. Um território preenchido de pessoas e 

de paisagens naturais-culturais. É neste espaço-tempo fronteiriço que vamos fabricando e 

inventando no cotidiano através da arte, da literatura, da cultura e história, que vamos 

fabricando quem somos nosotros. 

 

Algumas considerações  

Partimos de uma fronteira fixada por leis, decretos, tratados e normas, marcada por 

processos burocráticos e diplomáticos contada por uma história oficial para ir além de uma 

fronteira constituída, como algo imutável, ou natural para pensar no espaço-tempo da fronteira 

entre o Brasil e o Uruguai como aquilo que é móvel, possível de fluxos e intensidades, rupturas 

e coexistências múltiplas. 

A partir da Filosofia da Diferença nos propomos e estendemos o convite à pensar tais 

fluxos de vidas que transpassam os limites previamente estabelecidos.  São atravessamentos 

que compõe os modos de viver na fronteira, processos culturais, estéticos, ambientais, sociais 

que constituem esta região de fronteira, aqui e acolá.  
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Na continuidade desta pesquisa, pretendemos realizar um exercício filosófico ao 

pensar nos atravessamentos do campo de saber da educação ambiental, e que constituem um 

modo próprio de viver nas possibilidades múltiplas de criar um devir menor na educação 

ambiental no entrelaçamento entre arte e filosofia.   
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Mulheres das águas e mulheres dos campos no pampa sul-riograndense: reflexões 

a partir da interlocução entre Educação Ambiental e Antropologia 

 

Liza Bilhalva1. 

Marta Rodriguez. 

Resumo:  O presente artigo tem como objetivo apresentar experiências de pesquisa com mulheres de 

comunidades pesqueiras e comunidades rurais de pecuária extensiva no pampa sul-riograndense, mais 

especificamente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Busca-se, aqui, apresentar uma reflexão por meio da 

interlocução entre a Educação Ambiental e a Antropologia, com base teórico-metodológicas nos preceitos 

contemporâneos dessas áreas disciplinares, assumidos a partir da compreensão e imersão nas epistemologias 

feminista e ecológica para que, assim, fosse possível construir conhecimentos conjuntos com as comunidades 

envolvidas nas pesquisas.   
 

Palavras-chave: Mulheres pescadoras e campeiras; Educação Ambiental; Antropologia. 

 

Women of the waters and women of the labor country in the pampa sul-

riograndense: reflections from the dialogue between Environmental Education and 

Anthropology 
 

Abstract: This article aims to presente research experiences with women from fishing communities and 

women from cattle farms rural communities  in the pampa sul-riograndense2, more specifically in the extreme 

South of Rio Grande do Sul. Here, we seek to presente a reflection through the interlocution between 

Envirolnmental  Education and Anthropology,based on theorical and methodologicalm principles in the 

contemporary precepts of these disciplinary áreas, assumed from tha understanding and immersion in feminist 

and ecological epistemologies so that, thus, it is possible build joint knowledge with the communities involved 

in the researches.  
 

Keywords: Fishing and campeira3 women; Environmental Education; Anthropology. 
 

Mujeres de las aguas y mujeres del campo en el pampa sul-riograndense: 

reflexiones desde el diálogo entre Educación Ambiental y Antropología 
 

Resumen:  El propósito de este artículo es presentar experiencias de investigación con mujeres de 

comunidades pesqueras y comunidades rurales con ganadería extensiva en el pampa sul-riograndense4 , más 

específicamente en el extremo sur de Rio Grande do Sul. Aquí,buscamos presentar una reflexión a través del 

diálogo entre Educación Ambiental y Antropología, basado en principios teóricos y metodológicos de los 

preceptos contemporáneos de estas áreas disciplinarias, asumidos desde la comprensión e inmersión en 

epistemologías feministas y ecológicas para que, de esta forma, sea posible  construir conocimiento conjunto con 

las comunidades involucradas en las investigaciones.  
 

Palabras-clave: Mujeres pesqueras y campesinas; Educación Ambiental; Antropología. 

 

1 lizabms@gmail.com 
2 This is a specific geographical part of th south of the Rio Grande do Sul State. 
3 Campeiro (man) or campeira (woman) – the man or woman who wokrs with cattle farms in the country.  
4 La pampa es una parte geográfica específica del sur de Rio Grande do Sul. 
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Pesquisa com mulheres: epistemologias feminista e ecológica 
 

Falaremos, neste texto, a partir de duas experiências de pesquisas com mulheres das 

águas (pescadoras embarcadas da pesca artesanal lagunar)5 e dos campos (mulheres do meio 

rural no ambiente de criação  pecuária)6 cujas investigações se desenvolvem na interlocução 

entre as áreas da Educação Ambiental e Antropologia e que são desenvolvidas nos mesmos 

territórios político-geográficos – extremo sul do Rio Grande do Sul.  

Em ambas as pesquisas, as interlocutoras (pescadoras e campeiras) exercem atividades 

socialmente, culturalmente e politicamente associadas aos homens (pesca de captura na forma 

embarcada e lidas campeiras – trabalhos rurais com animais7), isso se dá, segundo a literatura 

sobre pesca e campesinato (ALENCAR, 1993, BECK, 1991, WOORTMANN, 1992) porque 

há uma “suposta” divisão sexual do trabalho nas comunidades. Esse modelo se caracteriza 

pela ênfase que é dada a distinção das atividades e dos espaços de acordo com os gêneros e, 

portanto, as atividades mais significativas para a economia do grupo, a mais valorizada, a que 

requer força e coragem, sendo até mesmo consideradas como “lidas brabíssimas” (RIETH, 

RODRIGUES & SILVA, 2015), acaba por ser atribuída aos homens.  

Diante disso, o trabalho e a participação das mulheres na cadeia produtiva comumente 

são relegados à categoria de “ajuda” tanto pela sociedade, como pelas comunidades em que 

estão inseridas, pelo poder público e em certas situações até por elas mesmas, as quais 

encontram dificuldades em se autorreconhecerem. Soma-se, aqui, a própria academia, através 

da escassa atenção ainda dispendida em pesquisas sobre os temas mulher, gênero e pesca e/ou 

campesinato8, o que nos permite afirmar que o primado da invisibilidade permeia também o 

olhar hegemônico de pesquisadores e pesquisadoras.   

Para rompermos com as hegemonias, partimos da ideia de que nunca iniciamos sozinhas 

no percurso de pesquisa. Para iniciá-la, alguns referenciais são fundamentais para nos orientar 

e nos auxiliar a assumir uma posição metodológica e epistemológica frente às investigações  

 

5 Pesquisa de doutorado da primeira autora, intitulada “Pescadoras artesanais embarcadas da Lagoa Mirim e do 

estuário da Lagoa dos Patos: educação, práticas e interligação dos espaços ambientais a partir de uma perspectiva 

comparada”, iniciada em 2018 junto ao PPGEA – FURG. Agência Financiadora CAPES. 
6 Projeto de pesquisa de doutorado da segunda autora, intitulado “Mulheres em comunidades rurais, patrimônio 

e meio ambiente: um estudo interdisciplinar no litoral do extremo meridional do Rio Grande do Sul”, apresentado 

na seleção de 2020 da pós-graduação do PPGEA – FURG. 
7 A lida, no sul do Brasil, é o equivalente ao trabalho diário, às tarefas e práticas laborais, especialmente as 

manuais. A “lida campeira” é o trabalho rural, o trabalho com animais de produção no campo, no ambiente rural 

(SILVA & RODRIGUES, 2017, p. 115). No INRC – Lidas Campeiras da Região de Bagé/RS, foram indicadas 

7 lidas que compõe a grande lida campeira:  esquila, doma, tropeirismo, lida caseira, feitura de aramados, ofício 

do guasqueiro e pastoreio. 

 8Especialmente em se tratando desse campesinato associado à pecuária extensiva.  
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que estão por vir e se construir. O que queremos dizer é que há sempre uma escolha, atrelada 

às nossas experiências e vivências,   uma  vez   que nenhuma   pesquisa, ou melhor,   nenhuma  

ciência é desinteressada ou neutra. Certamente quando pesquisamos, estamos falando a partir 

de um lugar, de um lugar de fala e do lugar que estamos vivenciando, aqui no caso, com as 

mulheres das águas e dos campos.  

Com base nisso, ao invés de trazermos e analisarmos os dados de campo de cada 

pesquisa, gostaríamos de evidenciar, neste trabalho, que o pensamento generificado e o 

conhecimento corporificado e situado nos levam a assumir que os desafios desse tipo de 

pesquisa são, fundamentalmente, desafios epistemológicos. Atender a esses desafios é tarefa 

muito mais complexa do que realizar um recorte temático ou acrescentar um capítulo sobre 

mulheres nos estudos; é preciso olhar, ouvir, sentir e, também, afetar-se, no esforço de 

perceber essas mulheres e seus mundos, atentando às especificidades de cada comunidade, 

provocando o deslocamento das nossas “bolhas”, do lócus das nossas experiências pessoais e 

tentando aprender com elas, na prática, a navegar ou camperear9 nos universos da pesquisa. 

Fazer ciência tem um significado de responsabilidade e de potência, trata de assumir a 

responsabilidade de poder ver, de olhar para dentro e enxergar capacidades de construir 

conhecimento crítico a partir de escolhas e movimentos que não são despretensiosos, em 

especial quanto à opção por estes temas de pesquisa.  

Para isso, adotam-se nestas investigações duas áreas de convergência de novos 

horizontes de compreensão, que são: a epistemologia ecológica (BATESON, 2000; INGOLD, 

2010; STEIL & CARVALHO, 2014) e a epistemologia feminista (BALLESTRIN, 2017; 

COLLINS, 1986; LOURO, 2007; LUGONES, 2014; SEGATO, 2012). Ambos os horizontes 

de compreensão e percepção reivindicam a materialidade e autonomia do mundo e das 

mulheres e assim, acabam por repensar o estatuto da realidade uma vez que se contrapõem à 

perspectiva representacional, libertando o conhecimento da mente humana e centrando na 

ação (agency). 

 O giro epistemológico ecológico e o feminista requerem que se abram para análise 

novos domínios de conhecimento, tais como a vida, os sentimentos, os desejos, os corpos, as 

coisas, os seres, os fluxos, influxos e movimentos, centrado, aqui no caso das duas pesquisas, 

em como as interlocutoras fazem – ou seja, na ação, no percurso da vida. Isso é possível de  

  
9Camperear – é o ato de desenvolver atividades atinentes ao meio rural, especialmente nos trabalhos com a 

pecuária; é uma palavra comumente utilizada nas comunidades rurais do Rio Grande do Sul. 
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ser realizado seguindo as interlocutoras nas linhas do viver, penetrando e se deixando 

atravessar, percebendo e acompanhando os processos de aprendizagens constantes e 

dinâmicos nos emaranhados da vida social, cultural e política. 

As epistemologias ecológicas contrapõem-se à perspectiva representacional. Partem 

de uma premissa compartilhada de que os significados, os conceitos e as abstrações 

que resultam do processo do conhecimento não constituem um mundo à parte em 

relação à matéria e às coisas. Conhecer é fundamentalmente uma habilidade que 

adquirimos na relação com outros organismos e seres que habitam o mesmo mundo, 

e não uma prerrogativa humana que se processaria no espaço restrito da mente como 

uma operação racional. Torna-se, assim, impossível dissociar a mente do corpo, a 

cultura da natureza, o conhecimento da experiência. Para conhecer, a partir da 

perspectiva ecológica, é necessário estar imerso na matéria e no mundo através do 

engajamento contínuo no ambiente. (Carlos Alberto STEIL e Isabel CARVALHO, 

2014, p. 164) 
 

Segundo Tim Ingold (2015), nessa perspectiva, a observação deixa de ser o oposto da 

participação, e se torna condição para o conhecimento, pois o mundo que nos é dado a observar 

é um mundo em movimento. Diante disso, a questão da simetria aparece como central na 

produção do conhecimento, não mais se pesquisa “sobre” a outra pessoa/comunidade, mas 

“com” a outra.  

Da mesma forma, seguindo essa lógica de examinar novos domínios do conhecimento, 

compreender a pesca artesanal embarcada praticada por mulheres em contextos lagunares no 

sul do Brasil, bem como as lidas campeiras a partir da vivência das mulheres de comunidades 

rurais, por meio da perspectiva feminista significa, necessariamente, abordar gênero. 

No entanto, não se trata apenas da inserção de gênero como mais um tema ou apenas 

como um aspecto da dominação da colonialidade. Nesse contexto, gênero é 

entendido como categoria central de análise, na qual assume um “estatuto teórico e 

epistêmico que possibilite lançar luz aos aspectos da transformação imposta às vidas 

que foram capturadas pela nova ordem colonial/moderna” (SEGATO, 2012, p. 116). 
 

Graças às nossas motivações pessoais, e aqui nos reconhecemos na identidade de 

pesquisadoras feministas, é que procuramos elaborar reflexões constantes sobre os desafios 

de ser mulher no mundo, nesse mundo em crise marcado pelo processo agressivo e predatório 

do patriarcado, da modernidade, do capitalismo e da hegemonia do poder e, assim, fica 

evidente  que a pesquisa feminista e de perspectiva ecológica é assumidamente uma pesquisa 

interessada e comprometida, ela fala a partir de um dado lugar e de um dado interesse no 

destino (COLLINS, 1986; LOURO,2007; RIBEIRO, 2019). 

Segundo Jocyane Baretta (2020), os feminismos são um instrumento de percepção, são 

as lentes e amplificadores que mediam perspectivas, neste caso, as nossas perspectivas e as 

das mulheres invisibilizadas que atuam na captura do pescado na pesca artesanal e no trabalho 

campeiro. Nesse sentido, assumir uma perspectiva feminista e ecológica, implica na busca 
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pela produção de conhecimento localizado, situado, e no ato de assumir uma atitude política 

de posicionamento responsável, ou seja, “não significa uma relação de identificação total com 

sujeitas e sujeitos de pesquisa, mas uma relação de objetividade situada, relativa, de conexão 

parcial e de posicionamento crítico” (BARETTA, 2020, p. 40).  Assim, o “eu cognoscente é 

parcial em todas as suas formas, nunca acabado, completo, dado ou original; é sempre 

construído e alinhavado de maneira imperfeita e, portanto, capaz de juntar-se ao outro, de ver 

junto sem pretender ser o outro” (HARAWAY, 1995, p. 26). 

Mas como se faz isso? Como nos juntamos ao outro ou à outra sem pretender ser o outro 

ou a outra? Quais as implicações do método nas pesquisas de perspectiva feminista e 

ecológica? Para um princípio de reflexão em busca da aplicação dessas novas epistemologias, 

e necessário pensar em como desenvolvemos nossas pesquisas: pensando por meio da 

etnografia.  

 

O método etnográfico: situar, observar, descrever 
 

Em ambas as pesquisas o método etnográfico é empregado, filiando-as à corrente 

etnográfica da Educação Ambiental (SAUVÉ, 2005), a qual privilegia, ou enfatiza o caráter 

cultural da relação com o meio ambiente, contribuindo para uma educação ambiental que não 

impõe uma visão de mundo, e sim leva em conta a cultura de referência das populações ou 

das comunidades envolvidas, e aqui especificamente, a vida das mulheres na pesca e no 

campo.  

O método etnográfico pressupõe o desenvolvimento de uma Etnografia, a qual se apoia 

no intenso e sistemático trabalho de campo com os grupos pesquisados na tentativa de acessar 

os universos simbólicos e materiais que permeiam a vida social das interlocutoras através das 

habilidades cognitivas e interpretativas do olhar, do ouvir e do escrever (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2006). Esses atos cognitivos assumem um sentido todo particular, de natureza 

epistêmica, uma vez que com tais atos logramos construir nosso saber a partir de um conjunto 

de procedimentos que inclui, sobretudo, a observação participante e o uso de diário de campo 

(MALINOWSKI, 1984; WAGNER, 2010). 

No fazer etnográfico, a partir de suas técnicas, todas as envolvidas na pesquisa, 

pesquisadoras e interlocutoras, estarão implicadas ao longo do processo, o movimento é 

dialético, um vai e vem de experiências postas no curso da pesquisa, nas quais o ato de 

construir um entendimento da realidade da “outra” acabamos por (re)construir o entendimento 

da nossa própria realidade. O que construímos, enquanto pesquisadoras/res, traduz-se como 
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um “trabalho humano” e não como um simples exercício acadêmico científico. Tornamo-nos 

elo entre culturas, por força da vivência e ambas. (WAGNER, 2010)  

Através do andar e ver, que engloba o situar-se, o observar e o descrever (fases da 

etnografia), as observadoras encontram-se em ação, seus trabalhos não são contemplativos, são 

interacionais, estão situados e se deslocam. (SILVA, 2009). Isso só é possível através do mergulho 

intenso e profundo na cultura estudada por meio da observação participante, ou seja, através 

da experiência e da relação (WAGNER, 2010) junto às interlocutoras.  

Assim, segundo Adomilli et al. (2017), a etnografia, enquanto método vinculado à 

reflexão antropológica, possibilita, ao mesmo tempo, contribuir analiticamente para a 

pesquisa em Educação Ambiental e, em especial, para os estudos sobre conflitos 

socioambientais, uma vez que oportuniza ultrapassar a proposição da EA enquanto via de 

conscientização, a qual entende os sujeitos como mero receptores de conhecimentos técnicos 

e que somente assim os tornariam sujeitos capazes de transformação. Essa proposição traduz 

uma relação de aprendizado verticalizada acomodada em relações de poder, chocando-se, 

portanto, com a perspectiva antropológica e freiriana de construção dialógica do 

conhecimento, assumida em nossas pesquisas. 

Propõe-se, então, observar de forma profunda e densa (GEERTZ, 1989) o ser e estar no 

mundo para as pescadoras e campeiras, considerando os preceitos da Educação Ambiental 

latino-americana, a qual tem constituído um campo teórico e espaço público privilegiado para 

a difusão de noções de natureza não dogmáticas, nem totalitárias, em estreitas relações com a 

diversidade cultural e social (REIGOTA, 2010). 

Para essa tarefa, ouvir e olhar, andar e ver não podem ser tornados como faculdades 

totalmente independentes no exercício da pesquisa, pois ambas se complementam e, segundo 

Cardoso de Oliveira (2006, p. 21), “servem para o pesquisador como duas muletas que lhe 

permitem caminhar, ainda que tropegamente, na estrada do conhecimento”. O autor fala em 

muletas porque é preciso considerar que a caminhada da pesquisa é sempre difícil, sujeita a 

muitas quedas, portanto, saber olhar e ouvir nos prepara para eliminar os ruídos que nos 

pareçam insignificantes, isto é, que não façam nenhum sentido no corpus teórico dentro do 

qual a/o pesquisadora/o foi treinada/o.  

Apoiadas em nossas muletas e experiências, somos sombra, alma, carne e 

vísceras.  Sombra, pois o que quer que façam (as interlocutoras), onde quer que estejam, ali 

estariam as pesquisadoras como uma espécie de “duplo” delas, pois se somos sombra, o 

propósito é de que elas sejam a luz.   
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Mas também somos carne, alma, e vísceras, pois nas inter-relações (pesquisadoras e 

interlocutoras), os fluxos e influxos também nos afetam, atravessam nossos corpos, também 

femininos – seguindo a perspectiva de Ingold (2011), é preciso pensar com o corpo alinhavado 

ao mundo com as linhas conectadas sempre em movimento. Dessa maneira, fazer antropologia 

com um corpo amplia os sentidos da etnógrafa para além do domínio do olhar e permite se 

afetar pelas vozes, falas, gritos, rangidos, gestos, silêncios e mobilidades.  

Assim, para compreender e descrever estas linhas de vida por meio da perspectiva 

etnográfica feminista e ecológica, as pesquisadoras com um corpo, assumem, segundo Silvana 

Nascimento (2019, p. 478) seu lugar na fronteira entre-mundos, seguindo os caminhos da 

pesquisa nas relações de alteridade que permitem “encontros e desencontros que animam o 

pensamento, reavivam os sentidos, descolonizam a visão.”.  

Ainda em relação a ser sombra, alma, carne e vísceras, isso só é possível diante da 

posição assumida nas pesquisas de que as pescadoras e campeiras são interlocutoras. Cardoso 

de Oliveira (2006) nos diz que transformando a informante em "interlocutora", uma nova 

modalidade de relacionamento surge, – a relação dialógica - cujas consequências 

epistemológicas guardam pelo menos uma grande superioridade sobre os procedimentos 

tradicionais de entrevista. Os horizontes semânticos em confronto – de pesquisadoras e 

interlocutoras –, abrem-se um ao outro, de maneira a transformar o confronto ou choque 

cultural em um verdadeiro "encontro etnográfico". Porém, Cardoso de Oliveira (2006) reforça 

que isso acontecerá desde que a pesquisadora tenha a habilidade de ouvir a nativa e por ela 

ser igualmente ouvida, encetando formalmente um diálogo entre iguais.   

Nessa linha, e seguindo Mariza Peirano (1995, p. 22), a experiência de campo depende, 

entre outras coisas, “da biografia da pesquisadora, das opções teóricas dentro da disciplina, 

do contexto sócio-histórico mais amplo e, não menos, das imprevisíveis situações que se 

configuram, no dia-a-dia, no próprio local de pesquisa entre pesquisadora e pesquisadas.”. Eis 

aí, a razão do porquê de algumas pré-definicões metodológicas não caberem quando se pratica 

o método etnográfico.  

 

Educação Ambiental e as Mulheres 
 

Félix Guattari (1990), a partir de uma perspectiva filosófica (ECOSOFIA), nos aponta 

para a necessidade urgente, frente à crise socioambiental que enfrentamos, de articularmos 

ética e política entre ao que ele chama das três ecologias: meio ambiente, relações sociais e 

subjetividade humana. Segundo o autor, no contexto de ruptura, de descentramento, de 
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multiplicação dos antagonismos e de processos de singularização é que surgem as novas 

problemáticas ambientais. Assim, é necessário que a nova referência Ecosófica, indique linhas 

de recomposição da práxis humana nos mais variados domínios. Devemos (re)aprender o 

mundo, pensar transversalmente com novas práticas micropolíticas e microssociais. 

Nesse sentido, Guimarães (2004), quando trata da formação de educadores ambientais, 

nos diz que existem diferentes propostas de praticar a Educação Ambiental a partir de 

diferentes visões de mundo que as sustentam e, obviamente, trazem diferentes resultados. 

Entendemos que, a partir dos fundamentos que orientam o campo epistêmico da EA, romper 

com a postura antropocêntrica de dominação da natureza imbuída de uma racionalidade 

econômica dominante e patriarcal seja uma premissa básica, uma vez que a figura central 

dessa dominação se traduz no homem branco dominante, o qual estabeleceu, através do 

patriarcado (e, ainda, do colonialismo/capitalismo), uma relação de controle com a natureza e 

com as mulheres.  

Considerando, ainda, que a antropologia se constitui enquanto investigação constante e 

disciplinada das condições e potenciais da vida humana (INGOLD, 2015), ou seja, é o estudo 

do fenômeno humano – não simplesmente em si mesmo, mas como elemento de um todo que 

o atravessa (WAGNER, 2010) – ela acaba por se tornar uma ciência compreensiva e crítica 

no sentido em que lida com a questão da diversidade das formas de aprendizagens na vida 

social.  

Dessa forma, a perspectiva antropológica, a partir de seu fazer transformador que traz o 

reconhecimento de uma diversidade de entendimentos, concepções, usos e atribuições em 

torno da ideia de natureza pelos agentes sociais, acaba se opondo a algumas formas 

dominantes de conceber a EA, nas quais a natureza é abordada somente como recurso e as 

práticas educativo-pedagógicas são destinadas ao cumprimento de concepções técnicas e 

científicas, para o que se entende como sendo o uso racional dos recursos naturais.  

O propósito aqui, é buscar a simetria e a horizontalidade do conhecimento da vida, 

buscar opções diversas das que regram o mundo moderno, apreender outras formas de 

percepção do ser e estar no mundo, formas que se prontifique a consolidar propostas 

alternativas aos desafios criados ao longo do processo de expansão da civilização ocidental 

moderna, entre esses, evidentemente estão os de ordem ambiental (WALDMAN, 2012).  

Por isso, segundo Leff (2001) é fundamental que o saber ambiental se abra para o terreno 

dos valores éticos, dos conhecimentos práticos e dos saberes tradicionais. Em síntese, o saber 

ambiental, segundo o autor, é concebido como um processo em construção, nunca fixo, sendo 
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complexo por envolver aspectos institucionais tanto de nível acadêmico, contrariando os 

paradigmas normais do conhecimento, quanto de nível sociopolítico, por meio de movimentos 

sociais e de práticas tradicionais de manejo dos recursos naturais. 

Nesse passo, a partir das reflexões aqui pretendidas, a Educação Ambiental em vez de 

ser utilizada como transmissão de conhecimento ambiental, ela se fará ferramenta para ampliar 

a participação política das/dos cidadãs/ãs do mundo (REIGOTA, 1994; 2010), num 

movimento subversivo que propõe mudanças radicais em pensamento e formas de agir, na 

interpretação e vivência com o mundo natural e material, uma vez que natureza e cultura são 

duas dimensões intrinsicamente conectadas e interdependentes, tornando os campos 

epistêmicos fortalecidos. (SATO & CARVALHO, 2005). 

Seguindo esse entendimento, a ideia é substituir (Des)envolvimento por Envolvimento 

Humano, atentando a observação para as necessidades sociais, ecológicas e espirituais, 

compreendendo a ética, a paixão e a solidariedade presente no campo investigado. Segundo 

Freire (1997), Isabel Carvalho e Michele Sato (2005), é preciso renovar as esperanças através 

da compreensão do sentido da integridade da educação inserida na subjetividade, aqui no caso, 

das pescadoras e campeiras, dos seus sentimentos e das percepções mais profundas e da 

cultura das comunidades a que estão inseridas.  

Então, a questão ética, em estarmos compromissadas com a busca pela justiça social, 

ainda que vinculada a políticas ambientais mais concretas e de uma legislação na área 

ambiental rígida, silenciadora, excludente, é fundamental. O que se impõe é estarmos atentas 

e comprometidas com a diversidade cultural e social que está presente em cada espaço ou 

território, lado a lado com a diversidade biológica, pois cada coletivo e cada indivíduo é 

perpassado subjetiva e objetivamente por aspectos de seu meio social, cultural –  em relação 

ao meio, através de suas crenças, valores e comportamentos (STEIL & CARVALHO, 2014; 

WALDMAN, 2012). 

Neste viés, a partir dos fundamentos que orientam a Educação Ambiental, privilegiamos 

e fazemos guiar nestas pesquisas justamente o sentido de EA que identifica e reconhece a 

estreita ligação entre natureza e cultura, que traz as cosmologias compartilhadas pelos grupos 

engajados nos ambientes em que vivem, ou seja, que privilegia a valorização da dimensão 

cultural e social de sua relação com o meio ambiente, para que assim, possamos compreender 

de forma eficaz as diversas práticas e sentidos das ações, e a partir daí, contribuir juntamente 

com os sujeitos para o entendimento e enfrentamento da crise socioambiental. 
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Diante disso, defende-se a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, premissa da 

Educação Ambiental a que nos filiamos, pois a amplitude do tema não permite uma 

abordagem de apenas uma disciplina isolada (SAUVÉ, 2005).  Seguindo essa linha, 

entendemos que há um alargamento da noção de educação indo além, por exemplo, do espaço 

escolar, sobretudo, se pensarmos a relação entre educação e cultura enquanto formas 

fundantes que envolvem o ensinar e o aprender nas sociedades humanas (ROCHA & TOSTA, 

2009). Assim, podemos entender a própria Antropologia como uma forma de educação, uma 

vez que se refere a formas de produzir sentidos de acordo com as experiências de mundo e a 

vida em sociedade, ou seja, lida com a questão da diversidade de formas de aprendizagens na 

vida social. (ADOMILLI et. at., 2017). 

Para compreender o universo das mulheres na pesca e no campo por meio das 

experiências da e na vida, é preciso entender como ocorrem as dinâmicas que envolvem a 

construção do sujeito nesse meio, através da interação com os aspectos naturais, ou seja, o 

meio que as atravessa e com os aspectos sociais e culturais, históricos e contemporâneos, que 

podem ser evidenciados pelo seu cotidiano e pela transmissão/recepção/modificação dos 

conhecimentos (BRANDÃO, 1989; INGOLD, 2010; REIGOTA, 1994). 

Importante destacar que, de acordo com Lucie Sauvé (2005) através da corrente 

feminista, a experiência de mulheres ao longo da história nos mostram especificidades na 

maneira de ser e estar no mundo, fator fundamental para entender como se constituem como 

sujeitos a partir das relações interpessoais e com o meio.  

Frequentemente as mulheres são as primeiras a intervir em educação ambiental. Em 

seus lares e comunidades, desenvolvem uma compreensão particular dos processos 

naturais do meio. Há séculos, as mulheres estiveram envolvidas no ensino da 

medicina tradicional e nos cuidados de saúde, em colher as sementes e em manter a 

biodiversidade, em cultivar e preparar os alimentos, em trabalhar a mata e em 

administrar a provisão de água. Estas habilidades são cada vez mais essenciais frente 

à degradação do meio ambiente (...). As mulheres desenvolveram no cotidiano 

estratégias de sobrevivência em que deve-se inspirar a sobrevivência do planeta. 

Suas idéias e suas ações traduzem outra compreensão das problemáticas atuais (...), 

ao nível de um saber superior (...) (CLOVER et al., 2000, p. 16-18, apud SAUVÉ, 

2005, p. 34) 
 

Nesse mesmo sentido, Sílvia Martinez e Luceni Hellenbrant (2019) nos dizem que olhar 

para as mulheres e perceber as suas realidades se faz fundamental, uma vez que vivem 

consequências diretas dos problemas ambientais, somadas ao fato de sobreviverem com baixa 

renda, dupla jornada (trabalho e casa) e ainda, enfrentando desigualdades no próprio ofício. 

É preciso lembrar que a invisibilização à qual as mulheres estão submetidas é fruto de 

um pensamento exploratório marcado pela modernidade, que não permite a equidade de 
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gênero. E, ainda, não podemos esquecer que os estudos abordando essas especificidades 

passaram a configurar no meio acadêmico apenas pós 2ª onda do feminismo. No Brasil, isso 

ocorre efetivamente a partir da década de 1980. De lá até o momento atual, apesar da 

amplitude das perspectivas teóricas feministas e os estudos de gênero, as mulheres ainda 

continuam a ser invisibilizadas, tamanha força da estrutura patriarcal (COSTA, BARROSO 

& SARTI, 2019; DUARTE, 2019). 

Para atravessar esse “limbo” no qual as mulheres estão inseridas, buscando a 

visibilização de suas histórias e modos de vida, é fundamental trazer à tona essas vivências do 

cotidiano, dos processos de aprendizagens contínuos e da transmissão dos saberes por meio 

de processos educativos que perpassam essas mulheres, subtraindo a dicotomização de 

categorias, uma vez que, de acordo com Marisol de la Cadena (2018), mulher também é 

território. Assim, colocamos no mesmo patamar os conceitos êmicos e éticos, os significados 

e abstrações que resultam do processo do conhecimento e o mundo material das coisas – 

incluindo, aí, o meio ambiente (STEIL & CARVALHO, 2014). 

 

Considerações finais 
 

Com base nas reflexões surgidas a partir de experiências vividas em campo, esse artigo 

buscou apontar os desafios epistemológicos quando optamos por desenvolver em nossas 

pesquisas as perspectivas ecológica e feminista. A ideia central foi enfatizar que, ao adotar esses 

giros epistemológicos, não estudamos ou pesquisamos sobre a outra/outro, mas sim com a 

outra/outro. Há um pensamento generificado e um conhecimento corporificado e situado que, 

sempre na relação com o todo, precisa ser revelado e assumido para compreendermos quem fala, 

de onde fala e porque fala, e assim, entendermos os processos históricos, sociais e políticos que 

nos levam a fazer as coisas de tal modo, ou seja, como fazemos as coisas. 

Entendemos que este é um modo eficaz para apreendermos os engajamentos desses 

corpos femininos na relação com os ambientes em que vivem a partir do conhecimento de suas 

gêneses, corporeidades, processos de aprendizagens, práticas e pedagogias e assim, sobretudo, 

compreender a maneira como vivem, fazem e se mantêm em suas atividades dando continuidade 

a esses modos de vida num mundo regido pela ordem do patriarcado e do capital, e assim, 

contribuir na marcha contra a invisibilidade das pescadoras e campeiras. 

A etnografia, aliada à corrente etnográfica da educação ambiental, é a ferramenta que 

utilizamos para acessar e pensar esses dois universos (pesca e campo) a partir do olhar e do 

fazer das mulheres pescadoras e campeiras no processo de revelação dos modos de aprender 
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e se relacionar no ambiente a partir das experiências de corpos femininos, configurando um 

contexto de interlocução com diferentes saberes e práticas compartilhadas por grupos que 

vivem e habitam o ambiente lagunar e campeiro no pampa sul-riograndense. Através da escuta 

etnográfica, buscamos revelar as pedagogias das pescadoras e das campeiras pois, conforme 

nos ensinou Freire (1997), o encontro dialógico vai nos trazendo pistas para compreender por 

dentro e por elas esses modos de vida, os saberes e aprendizagens que se dão na relação 

profunda com seus territórios sociais e seus ambientes de pertencimento, ou seja, com a vida. 

Assim, ao experienciar a cultura dessas mulheres a partir do encontro de nossas 

epistemes, nos deparamos com a complexa rede na qual estão envolvidas, rede malhada que 

elas tecem e ao mesmo tempo pelas quais são tecidas; se seguirmos os fios, encontraremos as 

costuras através das habilidades e criatividades desenvolvidas no processo da vida e que as 

faz resistir às adversidades de um mundo cujo pensamento e ação estão em crise centrada no 

patriarcado, no capital, na perspectiva dicotômica e categorial – elementos de exploração, 

dominação e destruição. O enfrentamento aos conflitos socioambientais forja essas mulheres 

e as constroem.  

Portanto, perceber a especificidade do trabalho das mulheres, seus conhecimentos, 

processos contínuos de aprendizagens e ações no fluxo da vida, resulta na ampliação e 

complexificação das noções de ambiente, educação e conflitos socioambientais, denunciando, 

ao mesmo tempo, o silenciamento que impossibilita políticas públicas eficazes e efetivas.   

Nesse movimento de contribuir com os estudos sobre Mulher e Educação Ambiental no 

Brasil, elas são percebidas e ao mesmo tempo percebem e tomam consciência de que são ao 

mesmo tempo produto e produtoras de cultura, e assim são despertadas potencialidades que 

mobilizam suas capacidades políticas de participar, discutir, decidir e mudar. Como resultado, 

elas não mudam apenas o mundo, mas mudam também suas posições diante do mundo.  

Para finalizar, trazemos Escobar (2015, p. 29) que em sua análise sobre as lutas étnico-

territoriais na América Latina, nos ensina que os conhecimentos das comunidades e aqui 

incluímos o conhecimento das mulheres, incorporam uma proposta avançada contra a crise 

social e ecológica dos territórios.  
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Tejiendo Educación Ambiental a través de la artesanía indígena en mullo 
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Queridos(as) participantes del XII EDEA: 

 

 Escribo para contarles en estas líneas, sobre mi proyecto de tesis en el que propongo 

que la artesanía indígena es un proceso educativo ambiental. Lo hago a través de mi narrativa 

de mujer, mestiza y artesana, pues es justamente por medio de las experiencias en torno a esas 

características, que he ido entretejiendo mi caminata como educadora ambiental en formación 

y la admiración que siento por los pueblos indígenas.  

 Pienso importante aclarar que escribo desde un enfoque decolonial, que expone que 

los pueblos indígenas han sufrido constantes ataques que los invisibilizan, someten y relegan; 

a través de una homogenización que intenta en nombre de una falsa idea de superioridad, 

centrarse en  una forma única y dominante de “racionalidad, lengua y cultura”, negándoles así 

el derecho de expresión de su conocimiento, subjetividad e incluso, de su poder. Además 

considero que la modernidad permite la expansión de la colonialidad, pues forman parte del 

mismo proyecto (LÓPEZ, 2013). 

 No pretendo hablar por, ni sobre los pueblos indígenas y tampoco de los procesos 

artesanales como tal. Quiero hablar de cómo tejer en mullo me fue llevando a plantearme 

cuestionamientos que fueron lo suficientemente fuertes como para plasmarlos en una 

propuesta de tesis de doctorado. Es inevitable entonces que en estas líneas exista una carga 

emocional y subjetiva, pues para mí, que tejo desde pequeña, no existe una separación entre 

esa actividad y la afectividad que representa. Y aunque sé que al contar estas vivencias en 

algunos momentos me sentiré expuesta, me baso en que “es experiencia aquello que “nos 

pasa”, lo que nos toca, o acontece, y al pasar por nosotros nos forma y nos transforma” 

(LARROSA, 2002, p.26).  

Entonces, consciente de que esas transformaciones han ido otorgando sentido a los 

eventos que  relataré, me gusta imaginar que de alguna manera, compartirlos animará a otras  

 

1lichytaa@gmail.com 
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personas a pensar en esas pasiones y experiencias que han resultado fuertes y han dejado 

huellas al punto de provocarles una transmutación en materia de sentimientos. Intento también 

por lo tanto, hacer un llamado y provocación a ejercitar esa escucha sensible y atenta a las 

emociones y percepciones propias. 

Para referirme al material con el que tejo mi artesanía, utilizaré el término que ha estado 

presente en mi lenguaje desde niña: mullo. Sé que podría utilizar algunos sinónimos con el fin 

de que sea más entendible y localizable mentalmente a lo que hago referencia. Podría llamarlo 

por ejemplo cuenta, mostacilla, chaquira, abalorio, incluso miçanga, pero me siento más 

cómoda y cerca de Ecuador expresándome con ese kichwismo2, pese a que no sea una palabra 

muy fácil de recordar ni pronunciar para quién no la haya escuchado antes. 

Las experiencias que he tenido a través de la artesanía han sido muchas, sin embargo 

sólo desde hace pocos años, cuando conocí y empecé a replicar diseños indígenas, las he 

reconocido desde la relevancia que merecen. Mis vecinas me enseñaron a tejer con mullos 

cuando tenía aproximadamente seis años, y aunque con el paso de los años experimenté con 

bordado, macramé y punto cruz, entre otros; paré de hacerlo con ese material por mucho 

tiempo. Fue cuando aprendí en Santiago de Chile a tejer en witral3 que los cuestionamientos 

que irán apareciendo en las siguientes líneas; tomaron fuerza y que el mullo retornó pues sentía 

la necesidad de desafiarme y hacer más complejos los diseños que tejía. 

Resumiré esas vivencias en el hecho de descubrir dos factores que fueron esenciales 

para mí en torno a la artesanía indígena. El primero, el sentirla como sostén, pues cuando 

regresé a Ecuador después de estudiar en Chile, todas las puertas laborales me fueron cerradas, 

convirtiéndose así en mi pilar y opción de supervivencia económica. Pero también pude 

reconocer ese lado terapéutico, de refugio, que yo había leído y escuchado muchas veces de 

personas que tejían en crochet y bordaban, por ejemplo. Las muchas horas invertidas, que al 

inicio se traducían en movimientos torpes por mi falta de experiencia en nuevos diseños y por 

la situación de profunda tristeza que el desempleo me provocaba, se fueron convirtiendo en 

curiosidad y cariño por lo que hacía, hasta llegar a empoderarme. 

En ese proceso, de saber por experiencia que tejer artesanía indígena en mullos me hacía 

muy bien sentimentalmente hablando, empecé a preguntarme cómo era en el caso de las y los 

artesanos  de  Saraguro, que  es  el  Pueblo  indígena  ecuatoriano  que  nos  representa  en esa 

 

 2 En Ecuador, principalmente en la sierra, es común mezclar español y el idioma kichwa que es la lengua indígena 

predominante en la misma, en términos de uso cotidiano. 
 3 Telar de la Nación Mapuche, que habita en Chile y Argentina, en la región de la Araucanía. 
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 actividad. Pensaba si para ellas y ellos, estos procesos de fabricación eran también 

sentimentales, pues lo aprenden como parte de mantener su cultura viva. Pero también, como 

yo me encariño muy fácilmente con cada uno de los tejidos que elaboro, me preguntaba si les 

pasa algo similar. Si cada vez que ese proceso se va haciendo más complejo, también la 

consciencia afectiva está más presente. 

Recordaba todas las veces que había escuchado por ejemplo, comparaciones entre arte 

y artesanía indígena y cómo esos estereotipos han permitido que la segunda sea tan poco 

valorada. Me indignaba pensando en las galerías que toman la figura e intermediarios y en el 

hecho de que las personas que las adquirían, no pedían rebajas y es más, pagaban precios 

altísimos, algo que no lo realizarían con una o un artesano que generalmente tiene que 

comercializar sus productos en la calle. Maza (2004) y Ramírez (2018), mencionan que esto 

tiene que ver con el “estigma social de ser indio”. Y entonces me cuestionaba con mucha más 

fuerza, ¿qué es lo que se comercializa a través de la artesanía indígena? 

Entre esos cuestionamientos y cada experiencia personal que sucedía en mis largas horas 

de tejido, fui intentando descifrar qué es lo que siento en torno a la artesanía y pensé poner en 

letras de alguna manera ese sentimiento de impotencia que me provocaba saber que solamente 

se piensa en esos saberes ancestrales como una simple mercancía. Me prometí entonces hacer 

un proyecto que incomode a las personas, no sólo al confrontarlas con actitudes que es posible 

que ya tuvieron en alguna época (que van desde pensar a los pueblos indígenas como exóticos 

o desde estereotipos, hasta pedir rebajas en su artesanía ignorando las horas que eso conlleva), 

sino también que permita reflexionar, a través de mi narrativa, cómo la temática de la artesanía 

se entrecruza con la hegemonía comercial y colonial, con las nociones eurocéntricas de arte y 

poder y cuáles serían las alternativas reales para vencer esa lógica socialmente tan arraigada. 

Yo, que ya venía pensando desde hace mucho tiempo a la artesanía indígena como un 

Patrimonio Inmaterial Cultural, como forma de expresión, de aprendizaje y de supervivencia, 

me encontré con un pensamiento que abrió otra posibilidad y que ahora para mí, es 

innegablemente cercana a lo que siento: el de percibirla como un proceso de sensibilización 

estético-ambiental. Estévez (2017), define a dicha sensibilización posible a través de la 

ejecución de actividades o ejercicios, que nos permiten ser conscientes y despertar 

sensorialmente para identificar nuestros sentimientos y emociones, permitiéndonos también 

pasar por catarsis para llegar a conocernos internamente y expresar esa concientización de 

forma externa. 
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Al leer por primera vez esa definición, me pareció que la autora puso en letras lo que 

siento en referencia al proceso de fabricación de artesanía indígena. Y es ahí donde nace el 

vínculo “visible” con la Educación Ambiental (EA). Desde ese momento se me hizo imposible 

pensar en que tejer artesanía indígena en mullos y ese pedacito de la EA, sean dos cosas tan 

distantes. Entonces, con el fin de ir descubriendo si efectivamente existe ese vínculo, me 

propuse realizar una inmersión con el Pueblo Saraguro de Ecuador. 

A través de una metodología propia que denominé “ensartando afectos”, que consiste 

en tejer con mullos e ir abordando algunas temáticas libres y otras dirigidas; pretendo 

conversar con algunas personas con el fin de ir entendiendo un poco mejor mis sentires pero 

también el de ellas. De esa manera podré traer a discusión y reflexión, experiencias que no 

sólo se limiten a la idea de que lo que importa en la elaboración de artesanía es el producto 

terminado, sino que puedan verse a la luz de la Educación Ambiental, principalmente en las 

similitudes y diferencias de aspectos que a través de mi vivencia había abordado. Como había 

explicado antes, me centro en mi narrativa pues no quiero replicar una actitud que tiende a ser 

común, esa de pensar que se le puede “dar voz” a alguien, pues me parece que es admitir 

erróneamente y de entrada, que no la tiene sino es a través de otro. 

Para finalizar, pienso importante contarles que cuando siento y me refiero a la Educación 

Ambiental lo hago pensando en que ésta, como diría Brandão (2005, p.48), “es un camino de 

sensibilidad y reflexión en buscar del amor…es una apuesta en una ética profundamente 

afectiva, cargada de ternura y deseo de armonía entre todos y todo”.  Y como para mí tejer en 

mullo es un proceso demasiado afectivo, cargado de sentimientos y sensaciones que dependen 

de las emociones del momento, basadas sí, en esa búsqueda constante de amor y de 

entenderlas, estoy tejiendo Educación Ambiental.  

Respondiendo entonces la pregunta que me trajo aquí, a participar en este evento y a 

escribir sobre mi experiencia; el mundo que quiero es aquel en el que no sólo basta reconocer 

las injusticias realizadas en nombre del dominio de una lógica hegemónica, sino que traduce 

ese reconocimiento en iniciativas y movilizaciones que permitan que la invisibilización no sea 

socialmente naturalizada, sabiendo de antemano, que este es sólo un paso previo, pues si bien 

somos aliados y aliadas en esta causa, los pueblos indígenas son los actores principales que 

deben escuchados y es necesario luchar hasta que lo consigan. 

Me despido afectuosamente confiando en que estos espacios de diálogo son 

transformadores. 
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UMA UTOPIA POSSÍVEL: FESTIVAIS DE TRANCE COMO FERRAMENTA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Bruna Caroline Sebastião Padilha1 

 

Palavras-chave: Cultura Psicodélica; Festivais Trance; Autoetnografia; História do tempo 

presente;  

 

Os festivais de trance1 se manifestam como uma experiência de transe através da 

música eletrônica com batidas repetitivas que levam a um estado hipnótico de transcendência, 

em lugares de grande contato com a natureza, sendo comum as festas acontecerem em 

ambientes de florestas, cachoeiras, praia, etc. Contando ainda com a uso de substâncias 

naturais ou sintéticas alteradoras da consciência. Sua origem se dá a partir de 1987 e 1988 em 

Goa, na Índia2, ponto de encontro do período entre mochileiros, hippies restantes do 

movimento de contracultura norte americano dos anos 60, que através da relação de diferentes 

culturas e estilos musicais, modifica o cenário, passando do rock psicodélico e reggae para a 

inserção de elementos eletrônicos. Se situando na Índia, um país com um grande aspecto 

espiritual, a interação das festas com imagens de divindades, cores fluorescentes, e um grande 

número de estimulações visuais começa a se formar. 

Essa experiência com relação a festivais de trance se inicia em 2017 no festival 

“Reveilloz”, em Cachoeirinha, São Paulo, como meu primeiro festival multicultural de arte e 

cultura psicodélica3. Mesmo já tendo frequentado outros tipos de festas ligadas à música 

eletrônica, seria essa a minha primeira vez em um espaço voltado para cultura psicodélica e 

sua propagação mais ampla, expressa de maneira coerente e organizada. Através dessa 

experiência pude observar a construção de um ambiente totalmente pensado para manifestação 

de uma atmosfera de interação, expressão e autoconhecimento de uma subcultura que tem 

como intuito, através do respeito ao próximo, da informação e do autoconhecimento, espalhar 

com os festivais uma filosofia baseada no P.L.U.R4  difundida nos últimos 20 anos no Brasil. 

                                                           
1 Da língua inglesa que significa transe ou êxtase por indução, seja pela meditação ou estimulação de órgãos sensoriais (CLARINDA, 2018, p. 15.) 
2 http://hibpm.com.br/breve-resumo-sobre-a-origem-psytrance-mundo/ 
3 Expoente do movimento Hippie (psicodélico) dos anos 60 e 70 que “representou uma defesa política da autonomia sobre a intervenção psicoquímica voluntária contra a 

política oficial do proibicionismo estatal que retira do indivíduo o direito de escolha sobre a estimulação química do espírito.” (CARNEIRO, 2005 p. 7) 
4 Sigla para paz, amor, respeito e união. 

 

6 

http://hibpm.com.br/breve-resumo-sobre-a-origem-psytrance-mundo/
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 Partindo das observações, experiências e situações nas quais participei, se fez visível 

tratar-se de um ambiente, em que muitas pessoas frequentam com a intenção primária do 

consumo de drogas de maneira excessiva, no entanto, nos últimos anos houve uma expansão 

de espaços de cura5 e os chill out6 voltados ao autoconhecimento, espiritualidade, redução de 

danos7, meio ambiente, bioconstrução, permacultura, etc, visando uma experiência saudável, 

com foco na liberdade de uso, e na informação sobre a cultura que permeia esse ambiente, as 

substâncias, e as influências no corpo, mente e espírito. 

Desta maneira, após dois anos como frequentadora de festivais na região Sul do país, 

onde se iniciou a minha formação como historiadora, minhas experiências me direcionaram a 

diversos questionamentos sobre esse universo. Se tratando de ambientes de ampla expressão 

através da dança, com batidas repetitivas, cheias de elementos e um universo simbólico. 

Repleto de representações culturais, divindades, arte, conhecimento, espiritualidade e 

consumo de substâncias alteradoras da consciência, levando a criação de uma atmosfera 

ritualística, coletiva e que rompe com paradigmas construídos socialmente. Como um 

território subversivo e de ressignificação de uma relação corpo/modo de vida/tecnologia 

(AZEVEDO, p.219, 2013), assim identificando uma busca por significados e compreensão 

das relações sociais à qual esses espaços movimentam. 

 

Figura 1:  Escultura Gaia de Bioconstrução, Festival Reveilloz-SP 2017/18. 

 

Fonte: Acervo da própria autora. 

                                                           
5 Ambientes voltados para terapias holísticas  como reiki, aromaterapia, massoterapia,  pedras quentes, yoga, consagração de rapé e outras medicinas, oficinas de cuidados 

naturais, rodas de cura e conversas. 
6 Chill out em inglês algo como “esfriar a cabeça”.Espaço de descanso e com músicas mais relaxantes,puff’s, árvores, redes, contando ainda com oficinas de 

permacultura, poesia, pintura, artesanato, rodas de conversa, saraus, etc. 
7 “Redução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não 

querem parar de usar drogas. Por definição, redução de danos foca na prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas; bem como foca em pessoas que 

seguem usando drogas.” (IHRA, 2010) 
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Figura 2:  Tenda Chill Out, Festival Cultive- RS, 2018. 

 

 
 

Fonte: Acervo da própria autora. 

Figura 3: Meinfloor/Pista principal, Earthdance festival - RS 2018.

 

Fonte: Acervo da própria autora. 
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Figura 4: Tenda psicodélica e público, Earthdance 2018. 

 

Fonte: Acervo da própria autora, Earthdance 2018. 

A metodologia da pesquisa se desenvolverá através do método qualitativo, aplicada 

pela autoetnografia, que consiste na inclusão e reconhecimento da experiência do sujeito 

pesquisador, utilizando da escrita de relatos, memórias e experiências autobiográficas. A 

escolhe desse método, consiste na intenção de melhor expressar a experiência transe, falando 

de dentro dela e não somente da observação dela, se permitindo ser afetado (FAVRET-

SAADA, 2005), não no sentido da emoção, mas sim, em um processo de reflexividade 

etnográfica que compreende que o pesquisador está justaposto a experiência, apoiando-se a 

produzir uma investigação acessível e evocativa com intenção de gerar confrontamento ao 

“silêncio” no meio acadêmico frente a alguns objetos de pesquisa voltados a questões 

subjetivas. Tal como, a aplicação de um questionário aos frequentadores dos festivais, 

buscando trazer um contraponto para o desenvolvimento de uma análise das interações sociais 

que ali se dão. Partindo, dessa forma, para uma revisão histórica dos processos de formação 

da sociedade contemporânea e seus impactos nas relações sociais dentro dos festivais. Como 

descreve Morin (1974):  

Passou a buscar a felicidade incessantemente e a preços altos, muitas vezes como o 

seu objetivo último. O consumo passou a ser sua máxima. Se, para ser feliz, a 

necessidade é consumir tudo e todos ao mesmo tempo e ainda assim sentir-se 

insatisfeito, entra-se em um ciclo, em uma procura infindável de meios para suprir 

um vazio existencial, uma ausência de algo maior, de uma proposta que possa dar a 

todos segurança e esperança em projetos futuros.( apud COLOMBO, 2012). 

 

O modo de vida da sociedade ocidental contemporânea, tem sua construção na 

modernidade, partindo da busca de um progresso capitalista em uma sociedade de massas, a 

construção e urbanização das cidades, do processo de globalização e consumo, ao qual hoje 

visualizamos em seu estado avançado. Dentro de uma sociedade onde as experiências são 

buscadas como forma de afastamento da vida cotidiana regrada do meio urbano, os festivais 



 

81  
 

passam a se tornar espaços onde o consumo, a individualização e a banalização se manifestam 

de forma recorrente. Sendo assim, as questões que orientarão este trabalho são: Qual o 

imaginário molda a cultura trance?  Como o modo de vida moderno contemporâneo se 

expressam nesse espaço? Qual o impacto ou a necessidade de espaços de propagação de 

conhecimento sobre redução de danos, espiritualidade e educação ambiental nesses espaços? 

Este trabalho, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo desenvolver uma análise 

sobre os festivais, utilizando a abordagem da autoetnografia da experiência trance como uma 

possibilidade de promover a construção de uma ferramenta de conscientização e retorno aos 

princípios do movimento trance por meio da coletividade, espiritualidade e compreensão de 

si, através da música, dos estados meditativos e da educação ambiental como um movimento 

reverso a uma estrutura moderna de sociedade, pautada na individualização. Buscando 

evidenciar um entendimento dos festivais como um universo simbólico coletivo, que perpassa 

uma ressignificação de rituais ancestrais no contexto contemporâneo, utilizando de espaços 

de propagação da educação ambiental, redução de danos e espiritualidade para auxiliar na 

conscientização coletiva para impulsionar a quebra de paradigmas consolidados a partir da 

estrutura da sociedade moderna contemporânea. 
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Sabe-se que a Educação Ambiental e Popular está atrelada aos anúncios e às denúncias 

despertadas pelas múltiplas crises na contemporaneidade. Na perspectiva do tema do evento, 

procuramos, neste GT, oportunizar um espaço de encontro, estudos e pesquisas relacionadas a 

epistemologias e a ontoepistemologias da Educação Ambiental e Popular, promovendo diálogos, 

reflexões e problematizações a partir deste eixo temático.  Através do aprofundamento conceitual de 

pesquisadores/as da Educação Ambiental e Popular, visa-se à submissão de trabalhos que possuam 

aspectos metodológicos, históricos, políticos e emancipatórios da Educação Ambiental e Popular. 

Convidamos e provocamos as/os autoras/es, pesquisadoras/es para a construção de alternativas que 

rompam com o modelo desta sociedade hegemônica, visando ao fortalecimento da reivindicação e 

da luta pelos direitos humanos, possibilitando trabalhos que tragam a contemplação de sujeitos 

inseridos em diferentes contextos educativos da sociedade brasileira e latino-americana, como: 

profissionais das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, lideranças comunitárias, 

movimentos sociais populares (mulheres, LGBTTQI+, ecologia, movimento negro e antirracismo, 

economia solidária, juventudes, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, sindicatos, 

Conselhos Municipais, Estaduais e Federais, Pessoas com Deficiência – PcD, indígenas, ciganos, 

quilombolas, pescadores, agricultores, povos de terreiro, etc.), bem como temáticas que se 

fundamentam em Educação Ambiental e Popular como processo de emancipação e resistência 

(Educação de Jovens e Adultos – EJA, políticas de ações afirmativas, políticas de estado, políticas 

de governo, Organizações Não Governamentais – ONG’s, direito dos animais, direito à cidade) e 

demais expressões. 

GRUPO DE TRABALHO 2 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

E POPULAR 
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De passo em passo, chegamos ao horizonte.  

 

Larissa Henrique 1 

 Ivo Dickmann 

 

Palavras-chave: Ecopedagogia. Cidadania Planetária. Educação Ambiental. 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA, 

Devo lhes dizer que escrever uma carta pedagógica é um ato que exige ao remetente 

entrega do início ao fim, afinal, quando elucidamos nossas ideias e sentimentos em meio a 

tantas palavras costuradas, estamos compartilhando parte de nosso universo e do que nos 

constitui enquanto seres humanos e educadores. É por compreender a importância e a carga 

afetiva que está impregnada nela, que me senti confortável em compartilhar aqui algumas 

ideias acerca do que venho me desafiando a desvelar durante minha trajetória no mestrado em 

educação e que não se faz apenas nele.   

Sou graduada em Pedagogia e atualmente mestranda em educação. Há 23 anos vivo 

num processo intenso de aprendizados e de luta, acreditando que o contato com o Outro é 

sempre uma nova oportunidade de nos refazermos. Durante esse tempo, os ventos sopraram e 

me levaram a lugares distantes da sala de aula, embora nesse período tenha tido experiências 

incríveis desde a educação formal a não formal, mas sei que um dia esses mesmos ventos me 

levarão de volta até o lugar a qual me sinto privilegiada de estar. E nessa espera, vou me 

desafiando todos os dias a produzir pesquisas que possam corroborar com o avanço da 

qualidade na educação, principalmente a ambiental. 

Hoje, após caminhar por diversos lugares e conhecer pessoas distintas, percebo a 

importância da educação em nossas vidas, no sentido de possibilitar a nós um olhar para o 

mundo mais sensível e amoroso, crítico e transformador. Uma educação que ultrapassa as 

quatro paredes da sala de aula, pois está nas relações com as pessoas e com o meio ambiente. 

Na escola, na rua, na sociedade. Que é política e que nos dá subsídios para reconhecermos 

nossa importância e papel no mundo. Aliás, penso que nossa passagem por essa existência só 

possui realmente significado se amarmos uns aos outros, independente de nossas diferenças, 

 

1larissahenrique@unochapeco.edu.br 
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ou melhor, de nutrirmos amor pelo fato de sermos diferentes, pois é nela que o encontro, as 

trocas e as experiências acontecem. 

E é por acreditar na força que a educação possui para a transformação social, que 

buscarei trazer algumas discussões sobre ecopedagogia, sendo esta a principal temática que 

venho estudando durante o processo do mestrado.  

Como todas as revoluções, inovações e quebras de paradigmas passam por um 

processo histórico e possuem um início, contarei um pouco de sua história. A proposta de uma 

nova pedagogia surge a partir de uma conversa entre Paulo Freire, Moacir Gadotti e Cruz 

Prado, que se comprometeram a apresentar uma nova perspectiva pedagógica e que esta 

estivesse “[...] em concordância com o novo paradigma cientifico e com os valores inerentes 

à ecologia profunda e às biociências e com outras ciências de fronteira como a física quântica.” 

(GUTIÉRREZ; PRADO, 2013, p. 11).  

Infelizmente, Freire, não pôde continuar este projeto junto com seus colegas, pois 

faleceu algum tempo depois. No entanto, Prado e Gadotti, não desistiram da missão e 

continuaram suas pesquisas lançando ao longo das ultimas décadas produções acadêmicas e 

livros relacionados a uma nova perspectiva pedagógica que futuramente chamara-se de 

ecopedagogia. (GUTIÉRREZ; PRADO, 2013). 

A ideia de Ecopedagogia surge inicialmente na década de 90, no entanto, inicialmente 

apresenta-se com outro nome sendo denominada de “pedagogia do desenvolvimento 

sustentável”, em um estudo realizado pelo Instituto Latinoamericano de Pedagogia da 

Comunicação (ILPEC) e legitimado por Francisco Gutiérrez, em 1994. Segundo Gadotti 

(2009, p.1), “Nele já se faz referência a uma visão holística, ao equilíbrio dinâmico ser humano 

e natureza e a categoria da sustentabilidade que são pressupostos essencial da ecopedagogia.” 

Após lançarem a ideia de uma “pedagogia do desenvolvimento sustentável”, Francisco 

Gutiérrez e Cruz Prado, do ILPEC, perceberam que a mesma “[...] não tinha a abrangência 

necessária para se constituir numa grande inovação na teoria da educação [...]” (GADOTTI, 

2009, p.1). O que após alguns ajustes, possibilitou o lançamento do primeiro conceito de 

ecopedagogia, publicado no livro Ecopedagogia e cidadania planetária, produzido por ambos. 

Vocês devem estar se perguntando agora: para que uma nova pedagogia? Bom, devo 

sintetizar aqui uma das principais ideias que se encontram impregnadas na ecopedagogia e 

que demonstram que ela não é como as outras. Ela rompe paradigmas de uma educação 

centrada no ser humano e impulsiona mudanças que são permeadas por uma reconexão com 

o planeta e todos os demais seres e elementos existentes. Reconexão que se dá de forma 
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afetuosa e profunda, no sentido de possibilitar a ressignificação de nosso papel no mundo e, 

assim, dar sentido a nossa existência e dos demais. 

Uma reconexão que é essencial para atravessarmos esta crise socioambiental que “[...] 

aborda a lógica do processo de produção capitalista com suas estratégias para manter-se em 

constante expansão.” (FREITAS; FREITAS, 2014, p. 26). Uma lógica que para Lopes e 

Zancul (2011, p. 2), “[...] provoca tanto a degradação ambiental, pela crescente pressão que 

exerce sobre os recursos naturais, quanto a perda da qualidade de vida da sociedade.” 

Para Gadotti (2009, p.1), a ecopedagogia “[...] está ligada, portando, a um projeto 

utópico: mudar as relações humanas, sociais e ambientais que temos hoje.” O que me faz 

pensar acerca desta pequena palavra, com um significado tão grande. A palavra “utópico” é 

considerada de origem grega, outopos, que significa “não-lugar” ou um “lugar que não 

existe”. Desta forma, pensarmos na ecopedagogia enquanto um projeto utópico de nossa 

relação com o mundo exige de nós transformações que são resultantes de nosso olhar para o 

horizonte desta utopia. 

 Assim, não devemos vê-lo com olhos desesperançosos, é preciso que olhemos para ele 

com amor, garra, perseverança, esperança, mesmo que o processo seja difícil. Mesmo que as 

forças sejam tomadas ao ver o fogo criminoso causar desastres irreversíveis em nossos 

biomas, tirando milhares de vidas, destruindo espécies... Mesmo que cheios de tristeza e 

tomados pela vontade de desistir, precisamos olhar para o horizonte com resiliência. Vamos 

chegar lá? Bem, isso não podemos saber. Mas temos o hoje para lutar. Temos também a 

chance de discutirmos cada vez mais esses aspectos socioambientais e planetários nos 

diálogos, nos eventos, em nossas pesquisas e estudos.  

E é tendo consciência da importância que essas discussões possuem, principalmente 

no momento que estamos vivendo, que exige de nós uma tomada de decisão para a garantia 

de um futuro proveniente de vida e de condições de existência para todos que estão neste 

planeta, que me desafio no mestrado em educação a investigar as contribuições de um 

programa socioeducativo do oeste de Santa Catarina, tendo como base a educação ambiental 

e a ecopedagogia para construir contribuições que ajudarão a compreender o papel de 

programas de educação popular na formação cidadã, por meio de um novo olhar para o mundo 

sendo local e contextualizado, mas ao mesmo tempo global, permitindo o repensar das práticas 

educativas nestes espaços ou no próprio locus de pesquisa, que estejam baseadas na dimensão 

planetária. 
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Contribuições que se baseiam na compreensão de que a educação ambiental crítica e 

a ecopedagogia andam lado a lado e de mãos dadas, tendo em vista que ambas possuem o 

mesmo objetivo ao buscarem mudanças em nossa relação com o Planeta Terra, almejando 

uma relação harmônica, baseada em uma visão cósmica e de pertencimento.  

 Bem, chegando ao fim de minha carta, a partir das palavras de Gadotti (2007, p.67), 

gostaria de expor a ideia de que “Não aprendemos a amar a Terra lendo livros sobre isso, nem 

livros de ecologia integral. A experiência própria é o que conta.” Assim, não nos basta apenas 

a compreensão daquilo que devemos fazer e da realidade existente, é preciso vivenciar nossa 

experiência neste planeta e que ela seja cheia de vida, amor, cuidado, respeito, aprendizagens. 

Que possamos lembrar que de passo em passo, o caminho se faz.  

Que não nos enganemos que somos superiores por nossa capacidade de raciocínio e 

que todas as outras espécies nos pertencem, como se fossem feitas para o nosso uso finito. 

Que possamos lembrar que compartilhamos a mesma casa e que nossa convivência deve ser 

permeada por partilhas que não estejam baseadas na exploração e em um sistema econômico 

capitalista. Que possamos repensar o sentido de nossa existência e nos perguntar todos os dias: 

que mundo queremos?   
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Pensando a promoção de uma educação ambiental não formal através de organizações 

não governamentais 

Stéphanie Assis 1 

Carélia Hidalgo 

 
Resumo: O presente artigo busca acrescentar no debate entre práticas de educação (EA) ambiental em espaços 

não formais e organizações não governamentais (ongs) como espaços possíveis. O trabalho descrito é parte 

inicial de um projeto que se encontra na fase exploratória no qual está sendo efetuado na cidade de Pelotas-RS, 

para isso conta com uma relação entre os trabalhos realizados no município através das ongs. O artigo encontra-

se dividido em tópicos como: Educação Ambiental, Contextualização de Ongs no Brasil, Um olhar relacionado 

com o tema sobre as atividades realizadas por ONGs na cidade de Pelotas, com a finalidade de oportunizar a 

compreensão sobre os temas e orientar o debate.  

Palavras chaves: Educação ambiental não formal; Educação popular; Organizações não governamentais.. 

 

Thinking about promoting non-formal environmental education through non-

governmental organizations 
 
Abstract: This article seeks to add to the debate between environmental education practices (AE) in non-formal 

spaces and non-governmental organizations as possible spaces. The work described is an initial part of a project 

that is in the exploratory phase in which it is being carried out in the city of Pelotas-RS, for this it relies on a 

relationship between the work carried out in the municipality through NGOs. The article is divided into: 

Environmental Education, Contextualization of NGOs in Brazil, A look related to the theme on the activities 

carried out by NGOs in the city of Pelotas, in order to provide an understanding of the issues and guide the 

debate. 

Keywords: Non-formal environmental education; education popular; Non- governamental organization. 

 

Pensando en promover la educación ambiental no formal a través de organizaciones no 

gubernamentales 
 

Resumen: Este artículo busca sumarse al debate entre las prácticas de educación ambiental 

(EA) en espacios no formales y las organizaciones no gubernamentales como posibles 

espacios. El trabajo descrito es parte inicial de un proyecto que se encuentra en fase 

exploratoria en el que se está llevando a cabo en la ciudad de Pelotas-RS, para ello se apoya 

en una relación entre el trabajo que se realiza en el municipio a través de ONG. El artículo se 

divide en: Educación ambiental, Contextualización de las ONG en Brasil, Una mirada relacionada con 

el tema sobre las actividades realizadas por las ONG en la ciudad de Pelotas, con el fin de brindar una 

comprensión de los temas y orientar el debate. 

Contraseñas: Educación ambiental no formal; Educación pupular; Organizacion no gubernamrental. 
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 Introdução 

  As mudanças que vem ocorrendo seja no campo da política, social ou econômica 

emerge a necessidade de buscar uma forma de quebrar paradigmas de atitudes, valores e 

comportamentos, sendo assim, é preciso reavaliar a relação ser humano x natureza, mas 

para  além disso é preciso dialogar, abrir espaços para debates sobre o tema, investir em uma 

educação ambiental crítica, popular, social e política. Não indicando a educação como solução 

única para a resolução destes, mas como uma importante mediadora neste processo a fim de 

levar às comunidades a reivindicar seus direitos, mas também a fazer valer seus deveres frente 

ao meio ambiente.  

Em uma concepção crítica de Educação, acredita-se que a 

transformação da sociedade é causa e consequência (relação 

dialética) da transformação de cada indivíduo, há uma reciprocidade 

dos processos no qual propicia a transformação de ambos. Nesta 

visão, educando e educador são agentes sociais que atuam no 

processo de transformações sociais e nesse processo se transformam; 

portanto, o ensino é teoriaprática, é práxis. (Guimarães; 2016) 

  Ademais, para que isso ocorra, surgem diversos estudos em relação ao homem x meio 

ambiente, entre eles a Educação Ambiental(EA) tendo um papel fundamental nessa mediação. 

Segundo a lei 9.795 da constituição vigente art. 1º, 

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 

conservação do meio ambiente, bem de uso do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.   

  Boaventura de Sousa Santos em seu livro sobre sociologia das ausências articulava 

sobre oportunizar com que experiências ausentes, mas existentes, se tornem presentes. Desse 

ponto de vista a ânsia/desejo/inspiração de vencer os desafios, assomam se o trabalho com 

ong’s, e buscar junto a elas uma educação ambiental não formal crítica e popular. 

Metodologia 

    Para realização do estudo e da reflexões apresentadas, foram consideradas 

pesquisas teóricas na área das organizações sociais e educação ambiental dentro de um viés 

não formal, pesquisas de dados sobre as organizações na cidade de Pelotas, como: Nomes, 

tempo de atuação na cidade, quais projetos desenvolvem/áreas atendidas e informações de 

contato. 
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Dentre as entidades escolhidas para o aprofundamento dos estudos atualmente estão a 

ong Pachamama e LBV, os critérios para escolhas de quantas ongs e quais, foi a forma de 

recepção destas ao apresentar a pesquisa, pois foram acolhedoras e demonstraram interesse 

em compartilhar conhecimentos entre a instituição x comunidade x pesquisador.  

Este trabalho é desenvolvido por meio de um estudo qualitativo e quantitativo 

utilizando como aporte teórico  leituras, nas quais contam com, Paulo Freire pensando em 

uma educação popular transformadora partindo dos conhecimentos dos educandos; Carvalho 

refletindo sobre uma hermenêutica filosófica da educação ambiental através de uma 

dialogicidade e Loureiro repensando uma educação ambiental de forma que seja 

transformadora/emancipadora. 

Como forma de organização e sintetização dos conhecimentos que aqui serão 

desenvolvidos será abordado a questão da educação ambiental não formal, posteriormente 

uma contextualização de ONG’s no Brasil para então apontarmos dados das ONG’s na cidade 

de Pelotas-RS relacionando teoria com práticas que possam estar sendo desenvolvidas nas 

ONGs por meio da educação ambiental. 

 

Educação Ambiental não formal 

  A educação ambiental surge no Brasil em meados das décadas de 60 e 70 oriunda de 

preocupações com problemas ambientais e socioambientais, o debate em torno da EA ganha 

forças nos anos 90 com eventos internacionais como a conferências das nações unidas sobre 

o meio ambiente e desenvolvimento realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, conhecida 

como Rio 92 ou ECO 92, eventos estes que foram apoiados pelas ONG’s, no qual teve como 

principal resultado a organização da Agenda 21, documento que planeja o desenvolvimento 

de forma sustentável nos países participantes.  A preocupação com a questão ambiental 

vem crescendo nas últimas décadas, pode se observar isto através de noticiários, ou por meio 

de eventos organizados sejam pelo governo como citado a pouco ou por organizações não 

governamentais e movimentos sociais. 

  Pensando nisto, a educação ambiental na qual abrange o interesse pela preocupação 

com as relações, sejam ambientais e sociais, com as diferenças de classes, com a qualidade de 

vida atual e com a vida futura na terra que tem como fundamento a problematização da 
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realidade, de valores, atitudes e comportamentos em práticas dialógicas é, portanto, uma 

ferramenta principal nesse movimento de transformação.  

  Loureiro (2012) ressalta que é uma educação que deve ser realizada nas escolas, nas 

ruas, nas praças, através de movimentos sociais, de organizações, isto é, formal e não formal 

que possa pensar a partir de uma educação social na qual, 

Compreende a educação de adultos, popular, comunitária, cidadã, ambiental, 

rural, educação em saúde e se preocupa, particularmente, com a família, a 

juventude, a criança e o adolescente[...] Gadotti, 2012. 

  No livro Pedagogia da Autonomia escrito por Freire(1970)o autor cita um exemplo de 

um jovem favelado que antes sentia se envergonhado por ser da favela mas que após um tempo 

muda seu discurso dizendo sentir orgulhoso da luta que houvera traçado junto a seus 

companheiros, ainda completa “Não é o favelado que deve ter vergonha da condição de 

favelado mas quem, vivendo bem e fácil, nada faz para mudar a realidade que causa a favela”. 

É nesse sentido que a EA vem acrescentar como uma educação social, onde formal ou não 

formal, em diferentes espaços possa ser reflexiva, crítica, política, através da troca, do diálogo, 

instigando a inquietude. Assim podemos aproximar e relacionar a educação ambiental 

(EA)  aos estudos de Freire, que se dá através do diálogo de todas as partes, onde o cidadão é 

um dos principais agentes nesse campo em uma busca de identificação dos problemas sociais 

para então traçar formas de solucionar o problema, oriunda de uma dialética.  

  No entanto, educação ambiental que propõe se aqui não busca uma mudança de 

comportamentos, nem uma conscientização, primeiro porque como Loureiro (2012) aborda, 

mudança de comportamento e mudança de atitudes podem ser coisas diferentes onde mudança 

de comportamento por exemplo pode ser alcançada através de leis, mudança de atitude é 

interno, o mesmo acontece com a conscientização, ora, consciência e atitude são coisas 

diferentes, por exemplo um ser que fuma, muitas vezes sabe que o ato de fumar pode lhe 

causar danos a saúde, mesmo assim nem sempre todos tem vontade de parar. 

  O intuito é de que se alcance a subjetividade do sujeito para que este se sinta parte das 

mudanças que estão ocorrendo e possa se ver como um componente ativo deste processo 

diretamente atingido, positivamente ou negativamente, para que então este possa vir a 

(re)pensar sobre sua ação e alogrando assim autonomia para responder a questões políticas, 

sociais e ambientais, pensando na EA como uma educação mas também com sua 

especificidade, que no caso, é o adjetivo ambiental. 
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 Contextualização de ONG’s no Brasil 

  Segundo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) as Ong’s 

brasileiras surgiram na década de 50, vinculadas ao trabalho de educação de base, estas 

organizações não governamentais ganham força entre as décadas de 70 e 80 no contexto de 

ditadura militar com enfoque nos direitos humanos e políticos e na luta pela democracia. 

Conforme o Ministério da Justiça o Brasil conta com aproximadamente 300 mil ong’s, há 

dados informados pelo site Inspira-INK indicando que cerca de 80% delas são localizadas na 

região sul e sudeste do país, 40% em São Paulo e boa parte é relacionada ao meio ambiente.  

  Entende se por ong toda entidade formada sem um acordo com o governo, sem fins 

lucrativos, autônomas, pluralistas e com objetivos comuns como a construção de uma 

sociedade democrática. Apesar disto, atualmente algumas organizações ganham incentivo do 

governo, esta colaboração entre organização privada e governo segundo Costa(2016) surge 

nos anos 1980, como uma maneira de atingir melhores resultados para a sociedade, 

O crescimento das colaborações entre os setores público e privado é 

motivado pela frustração com a ineficiência do governo em resolver 

relevantes problemas sociais, e também pelo reconhecimento do potencial 

de ONGs e empresas na identificação de demandas da sociedade 

Costa(2016) apud (Saidel; Milward e Provan; Salamon; Rhodes.). 

  Como já fora informado as ONG’s no Brasil surgem em um contexto ditatorial, mais 

aproximadas da ideia de estratégia, assessorando em áreas nas quais eram carentes da atenção 

do Estado, como na educação.   Tendo isto em vista é que alguns autores como 

Gohn(2000) e Loureiro(2012) apontam as ONG’s como instrumento assistencialista do que 

como movimentos sociais, pois segundo os autores, estas não trabalham na linha da militância 

e ainda realizam atividades que deveriam ser executadas pelo governo, isentando assim o 

Estado de suas obrigações, Freire fala o contrário os estados assistencialistas transformam 

suas obrigações como manipulação política partidista. Costa (2016) analisa as discussões 

sobre a relação destas organizações sociais com o governo,  

  [...]Diversos autores discutem, por exemplo, como a colaboração com 

o governo leva à burocratização (Frumkin, 2002) e restringe a atuação 

política das ONGs (Nicholson-Crotty, 2007; Schmid, Bar e Nirel, 2008; Guo 

e Saxton, 2010; Verschuere e De Corte, 2015). É menos comum encontrar 

debates sobre as mais amplas consequências desses arranjos para a 

sociedade.  
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  Indubitavelmente o questionamento que os autores citados trazem é de grande 

relevância, uma vez que, se preocupa com a política das ONG’s, e se as mesmas não podem 

ser limitadas ou forçadas a mudar devido a ajuda/colaboração, oriunda do governo, no entanto, 

vale ressaltar que as organizações surgem devido a falta do Estado no cumprimento de suas 

obrigações com a sociedade, e que algumas ong’s recebem auxílio do governo devido a 

carência todavia não os trabalhos e ações realizados por estas não perca sua legitimidade.  

Entretanto não cabe neste documento adentrar de forma mais profunda por este ângulo, 

de uma limitação que pode ou não sofrer as organizações por serem beneficiadas pelo 

Estado.  Mas, de se apesar disto, há possibilidades promover uma educação ambiental não 

formal, pensando a partir de um olhar político e crítico, a fim de alcançar um viés social, 

podendo então expandir o espaço para além do assistencialismo mas que possa unir-se aos 

movimentos sociais. Para isto, a seguir será abordado algumas práticas realizadas em Ongs na 

cidade de Pelotas-RS para o estudo destas relações. 

 

Um olhar relacionado com o tema sobre as atividades realizadas por ONGs na 

cidade de Pelotas    

  A partir das reflexões já apresentadas sobre concepções entre ong’s e EA, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa sobre ongs na cidade de Pelotas e quais os projetos que estão sendo 

desenvolvidos atualmente. A pesquisa sobre estas organizações é feita com o propósito de 

acrescentar na discussão sobre uma possível promoção da educação ambiental nas mesmas e 

selecionar algumas para participação do projeto geral nesta primeira etapa. 

  Foram encontradas na cidade de Pelotas 07 ongs (com site atualizado), voltadas para 

as áreas da saúde, educação, promoção agroecológica, desigualdades sociais, cultura, entre 

outras.  Foi feita uma seleção de 2 (duas) destas organizações que serão estudadas em parceria 

com o projeto, visando a promoção de uma educação ambiental crítica. Os critérios para a 

seleção destas organizações se deu a disponibilidade de receber e ofertar espaços para dialogar 

sobre EA.  

   Na tabela abaixo segue os dados gerais das 7 (sete) organizações pesquisadas, 

posteriormente o debate sobre as instituições selecionadas.  
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TABELA DE RELAÇÃO ENTRE ONG´S ATIVAS NA CIDADE DE PELOTAS 

ONG Área/ 

Tempo 

de 

atuação 

Projetos 

desenvolvidos 
Possui 

financiamento

s? Quais? 

Contatos Fontes 

Associação 

de apoio a 

pessoas 

com 

câncer. 

(AAPECA

N) 

Saúde 

 
Desde 

2005 

Projetos 

voltados à 

promoção da 

saúde como 

apoio 

assistencial e 

psicológico 

gratuito a 

pacientes de 

câncer com 

vulnerabilidad

e social. 

A organização 

se mantém 

através de 

doações 

oriundas da 

comunidade. 

Telefone:53-

30277610 

Endereço:Barã

o de Santa 

Tecla, 821. 

http://aapecan.com.br/doaco

es  

Acesso em: 01.11.2019 

Casa Vida Saúde 

 
Desde 

2009 

Realiza se 

ações voltadas 

para o 

atendimento 

físico, social e 

psicológico, 

através da 

disponibilizaçã

o de leitos, 

refeições 

diárias, grupos 

de auto ajuda, 

suporte a 

famílias. 

A organização 

se mantém 

através de 

doações 

oriundas da 

comunidade. 

Telefone:53 

30281990 

Endereço: 

General 

Osório, 883. 

http://www.casavida.org.br/s

obre 

Acesso em: 01.11.2019 

Caritas 

Brasileiras 
Não 

informa

do pelo 

site 

Projetos 

voltados para 

o combate ao 

câncer. 

Promoção da 

cidadania e 

cuidado com 

meio 

ambiente, 

atuando 

também em 

situações de 

emergências 

socioambientai

s. 

A organização 

se mantém 

através de 

doações 

oriundas da 

comunidade. 

Telefone:53 

32230828 

Endereço: 

Domingos de 

Almeida, 1350 

http://rs.caritas.org.br/novo/r

ps 

 
Acesso em: 01.11.2019 
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Centro de 

apoio a 

promoção 

agroecolog

ia (CAPA) 

Não 

informa

do pelo 

site 

A proposta do 

CAPA se 

fundamenta na 

disseminação 

de práticas 

econômicas e 

ecologicament

e sustentáveis, 

entre famílias 

produtoras 

rurais 

oferecendo 

alternativa 

para 

permanência 

no campo. 

A organização 

se mantém 

através de 

doações 

oriundas da 

comunidade. 

Telefone:53 

32723930 

Endereço: 

Barão de santa 

tecla, 310. 

http://capa.org.br/contato-

pelotas/ 

 
Acesso em: 01.11.2019 

Legião da 

boa  vontad

e (LBV) 

Desde 

1955 
A entidade 

desenvolve um 

trabalho 

socioassistenci

al, visando 

sempre o bem 

estar das 

famílias que 

vivem em 

situação de 

vulnerabilidad

e ou risco 

social pessoal. 

Dentre as 

ações 

destacam se 

programas 

Criança Futuro 

no presente E 

Vivência 

solidária e a 

vida no 

planeta. 

A organização 

se mantém 

através de 

doações 

oriundas da 

comunidade. 

Telefone:53 

3783897 

Endereço: 

Bernardino dos 

Santos-Areal. 

http://www.lbv.org/rs-

pelotas 

 
Acesso em: 01.11.2019 

Pachamam

a 
Desde 

2007 
Projetos 

atuais: Pontos 

de cultura, 

Revolução 

alimentar-

África. 

A organização 

se mantém 

através de 

doações 

oriundas da 

comunidade. 

Telefone:53 

999232211 

Endereço:5º 

Distrito. 

 

http://www.ongpachamama.

org/ 

Acesso em: 01.11.2019 

http://www.lbv.org/rs-pelotas
http://www.lbv.org/rs-pelotas
http://www.ongpachamama.org/
http://www.ongpachamama.org/
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Hoc 

tempore 
Desde 

2005 
O atual 

momento da 

ong é o de 

priorizar a 

formação 

popular e 

acadêmica 

com parcerias 

entre as 

Universidades, 

municípios e 

outras 

entidades, 

Conta com 

apoio de 

municípios de 

Pelotas e 

região, e da 

Universidade 

Federal de 

Pelotas. 

Telefone:53 

33055579 

Endereço:Gene

ral neto, 778. 

 

http://www.hoctempore.org.

br 

 
Acessado em: 01.11.2019, 

    Fonte: Próprias autoras . Informações retiradas dos sites disponibilizados acima. 

  É notável a semelhança de um trabalho para outro nas organizações pesquisadas, 

apesar de suas áreas em alguns casos serem distintas, pois, todas a priori aparentam ser 

assistencialistas, em meio essas entidades, destacam-se algumas das quais possuem maior 

potencial para trabalhar pensando a partir da EA. 

Foram realizadas algumas visitas a fim de conhecer melhor as atividades desenvolvidas nas 

organizações, durante algumas destas visitas a estes espaços foram indicados interesses em 

trabalhar com uma EA a fim de buscar uma mudança de atitudes frente às transformações que 

as comunidades atendidas sofrem. As instituições selecionadas foram as que indicaram o 

interesse, neste caso são: Legião da Boa Vontade (LBV), e Ong Pachamama.  

  A ong LBV  trabalha com assessoramento, posicionamento político e militante na área 

da educação, auxiliando os alunos de escolas da periferia em turno inverso, ainda fornecendo 

a estes alunos as refeições principais, materiais escolares, entre outras propostas de atividades 

que a ong possui. Para os adultos a organização também conta com outros projetos, como vida 

plena, no qual desenvolve atividades voltadas para o bem estar de idosos. Conforme foi 

informado pela assistente social da entidade em uma visita, a ong conta com novo projeto 

“Alimentação Saudável” que por sua vez tem o intuito de alertar a comunidade sobre o 

consumo consciente, onde o indivíduo se atente aos alimentos que consome, desde o interesse 

pela produção de sua comida à luta por seus direitos em alimentos saudáveis e livres de 

agrotóxicos. Ainda durante a visita a assistente social indicou interesse na possibilidade de 

inaugurar novos projetos que possam vir a atender essa demanda social e política, na qual a 

organização possa auxiliar em uma formação crítica.  

http://www.hoctempore.org.br/
http://www.hoctempore.org.br/
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   Por sua vez, a Ong Pachamama busca a execução de movimentos de consciência, é 

formada por um movimento ativista, que procura problematizar a autonomia dos seres, a 

acrescentar na busca pela sustentabilidade socioeconômica, se expressa através 

oficinas/cursos, celebrações multiculturais, empoderamento feminino em encontros de 

mulheres, artesanatos... A ong também conta com projeto voltado aos alimentos sobre a 

consciência do uso de agrotóxicos.  

  Tendo em vista os trabalhos mencionados é que se pode perceber que apesar de as 

organizações aludidas serem diferentes é possível pensar uma educação ambiental dentro de 

seus projetos, pois como já mencionado, Loureiro(2012; pg.80) o cerne da educação ambiental 

é a problematização da realidade, de valores, atitudes e comportamentos em práticas 

dialógicas.  

  Portanto, entende-se esta problematização como a base ou fundamento para 

possibilitar uma educação ambiental, cerne este que a LBV e Ong Pachamama apresentam em 

seus projetos.  Por conseguinte, resta assim pensar uma forma de relacionar estas atividades 

com  EA na iminência de encontrar um ponto de partida para promoção da mesma e realização 

de uma educação popular, crítica e reflexiva. 

Relacionando:  Praticas x teorias  

 Pensamos primeiramente a concepção de educação ambiental oriundas das entidades, 

para isto será utilizado uma leitura de Sauvé com Cartografia das correntes ambientais, no 

artigo o autor aborda algumas linhas da EA, entre elas a da sustentabilidade, na qual se 

preocupa com a conservação de recursos naturais e em assegurar o desenvolvimento 

econômico através de uma educação para um consumo sustentável que transforma o processo 

de produção e de consumo levando informações sobre os produtos almejados.  

Através desta análise pode se compreender que, a ong LBV trabalha a educação 

ambiental por meio de uma corrente para sustentabilidade, pois, em entrevista a assistente 

social cita entre os projetos voltados para EA o de alimentação saudavél que aborda uma 

conscientização sobre os produtos ingeridos e ainda sobre a produção e origem dos mesmos, 

também é citado a questão do lixo como reciclar e reaproveitar, os recursos hídricos e medidas 

para economizar, e cursos de artesanatos como formas de subterfúgio econômico para 

mulheres atendidas na organização. Para Sauvé (2005; pg 37), 
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 A ideologia do desenvolvimento sustentável, que conheceu sua expansão 

em meados dos anos de 1980, penetrou pouco a pouco o movimento da 

educação ambiental e se impôs como uma perspectiva dominante. Para 

responder as recomendações do Capítulo 36 da Agenda 21, resultante da 

Cúpula da Terra em 1992, a UNESCO substituiu seu Programa Internacional 

de Educação Ambiental por um Programa de Educação para um futuro 

viável (UNESCO, 1997), cujo objetivo é o de contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Este último supõe que o desenvolvimento 

econômico, considerado como a base do desenvolvimento humano, é 

indissociável da conservação dos recursos naturais e de um compartilhar 

eqüitativo dos recursos. Trata-se de aprender a utilizar racionalmente os 

recursos de hoje para que haja suficientemente para todos e se possa 

assegurar as necessidades do amanhã. A educação ambiental torna-se uma 

ferramenta, entre outras, a serviço do desenvolvimento sustentável.  

 Por sua vez, a sociedade Pachamama trabalha, por meio da análise do texto de Sauvé, 

com uma educação ambiental voltada para a corrente naturalista, pois durante um diálogo 

informal realizado em uma das visitas com um dos representantes da ong foi informado que 

entre os trabalho desenvolvidos estão o de valorização da natureza e relacionamento do ser 

humano com a mesma, Sauvé(2005; pg. 19)  descreve a corrente naturalista como ser uma 

corrente 

Centrada na relação com a natureza. O enfoque educativo pode ser cognitivo 

(aprender com coisas sobre a natureza), experiencial (viver na natureza e 

aprender com ela), afetivo, espiritual ou artístico (associando a criatividade 

humana à da natureza).  

 É possível assim entender qual a linha de EA que as ongs trabalham para buscar 

relacionar  com a educação popular, crítica e reflexiva, na qual é citada neste artigo que origina 

se dos pensamentos de Freire, do trabalho para a busca de emancipação dos atores atingidos, 

da vontade de cultivar a autonomia dos participantes. Compreende se como educação popular, 

segundo Freire(2001) o processo permanente de refletir a militância, para tanto, pode se dizer 

que educação popular é uma forma de luta e empoderamento sobre interesses coletivos. 

Em seu livro “Pedagogia e Política”, Freire (1998) inicia ainda nas primeiras palavras 

uma ideia de cidades educativas, nas quais se dariam de espaços permanentes de educação, 

espaços estes que não se limitam à escola, mas que acontecem em diferentes contextos, 

formais e informais. O autor também aborda ainda em suas primeiras palavras a política 

educativa, que se entende como conjunto de práticas que vão em busca da democracia, de 

valores, de respeito, de tolerância, cultura, uma busca pela subjetividade do indivíduo, etc… 

[...]quem considera que a boa educação popular hoje é a que, despreocupada 

com o desvelamento dos fenômenos, com a razão de ser dos fatos, reduz a 

prática educativa ao ensino puro dos conteúdos, entendido este como o ato 
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de esparadrapar a cognoscitividade dos educandos. Este equívoco é tão 

carente de dialética quanto o seu contrário: o que reduz a prática educativa a 

puro exercício ideológico. FREIRE; P. (2001; pg. 52.) 

  Tendo em vista os apontamentos que o autor nos trás pode-se concluir que uma 

educação popular pode oportunizar e/ou ser uma educação crítica, na qual instiga os 

indivíduos a se questionarem sobre demandas sociais que ocorrem e política na qual o 

educando possa se ver como agente ativo nestas demandas, para então tornar se participativo.  

   Neste ínterim que, a educação ambiental não formal e crítica une se com a educação 

popular, entendendo a educação ambiental não formal como uma educação que se dá em 

diferentes espaços, na defesa dos direitos humanos, a favor do povo, uma educação que 

abrange a área política, da saúde, ambiental, etc... 

  Eventualmente também é nesse sentido que o trabalho desenvolvidos nas Ong’s pode 

ser relacionado/promovido com a educação popular e a EA, pois as organizações estão 

inseridas na comunidade, assim facilitando uma aproximação do pesquisador/educador 

naquele espaço, ainda aproveitando os ambientes que já promovem trabalhos sociais, uma vez 

que, oferecem atividades, cursos e até mesmo oportunidades visando uma melhor qualidade 

de vida das pessoas que ali estão envolvidas. Ora, o educador ambiental só tem a acrescentar, 

ensinando e aprendendo, desenvolvendo uma perspectiva da dialética, levando consigo uma 

tese e provando da antítese para que junto daquela comunidade, com eles e para eles possam 

desenvolver uma síntese e assim promover uma dialética em conjunto a EA em ong’s.  

  Por sua vez as ong’s possuem espaço, possuem confiança e tem visibilidade dentro das 

comunidades. Pensamos, os projetos sociais devem ser feitos para e com as comunidades, pois 

deve se ouvir o educando como Freire se refere em sua filosofia sobre educação, neste caso 

deve se ouvir o povo, se atentar às necessidades destes para então poder realizar uma conversa, 

poder trocar e compartilhar conhecimentos e vivências.  

 

Conclusão 

  Em suma, pode se concluir que é relevante e possível o impulsionamento da educação 

ambiental nos espaços das organizações, pois os mesmos já trabalham em perspectivas de 

educação ambiental como mostrado através de uma breve retomada correntes cartográficas 

apresentadas por Sauvé.  
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É factível esta promoção por meios dos trabalhos existentes, buscando expandir as 

correntes que já são abordadas, compreendendo que não há uma corrente única para a 

educação ambiental tampouco uma “mais certa” do que a outra, mas correntes que conversam 

entre si e que podem unir se em prol de uma EA que procure atender as demandas atuais das 

comunidades as quais a desenvolvem. Assim, educador e educando como coletivos podem 

alograr à uma educação política. A educação ambiental é uma entrada possível para o 

movimento de (re)democratização ao acesso de espaços públicos, para a politização das 

massas populares e por conseguinte a pressão para que o Estado cumpra com suas 

responsabilidades. 

É possível desenvolver esta educação através de uma disponibilização de espaço físico 

para rodas de conversa e/ou eventos problematizadores em relação a historicidade e questões 

atuais, para isso que foi realizada a busca por locais dentro de comunidades, este é um entre 

os diversos passos que podemos dar em direção ao avanço na questão social e como vimos há 

organizações abertas para estas ações, com o intuito em comum de buscar uma quebra de 

paradigmas em atitudes e comportamentos, de problematizar direitos e deveres, oportunizando 

também com que pesquisadores possam se unir a prática, possibilitando a práxis. 

Como dito, este é um passo dos diversos que podemos dar em busca da 

problematização de valores, é o primeiro nesta pesquisa que se encontra em período inicial. 

Continuaremos dando seguimento às atividades com as ongs, com perseverança, esforço e 

acreditando que é possível, não desistiremos perante adversidade, nem seremos derrotistas, 

pois, apesar de se encontrar atualmente em meio a contextos políticos sociais e econômicos 

difíceis para as minorias, cremos também que são tempos de mudança e portanto é preciso a 

união com as classes populares e a EA não formal pode e deve ser uma ponte para favorecer 

esse espaço dialógico. 
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O DIREITO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  FERRAMENTAS PARA O ENSINO 

SOBRE MEIO AMBIENTE EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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INTRODUÇÃO 

Devido a pandemia ocorrida pelo espalhamento do novo coronavírus (COVID-19), e 

em decorrência, o  isolamento social, aconteceu não apenas a quebra de uma rotina social 

ordinária, mas também a alteração de diversos aspectos de inúmeras relações sociais. Esse 

fenômeno pode ser observado também em estabelecimentos de ensino, obrigando escolas a se 

encaixarem no novo normal. Para possibilitar a adaptação dos professores e dos alunos, o 

processo educacional sofreu algumas alterações, principalmente no tocante a rotina de 

convivência entre a comunidade escolar. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação traz em seu primeiro artigo, a importância da 

convivência humana para a formação cidadã (Brasil, 1996). Devido a isso, o contato social se 

faz extremamente necessário, ainda que de forma adaptada. A solução apresentada para o 

momento, o ensino remoto em caráter emergencial, se demonstra limitada, o que pode 

acarretar na redução da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Embora sua importância significativa para a vida em sociedade, a educação ambiental 

não é uma disciplina trabalhada isoladamente nas escolas, tendo em vista o seu caráter 

interdisciplinar com outras áreas das ciências, como a biologia e a geografia. Por este motivo, 

os tópicos referentes ao seu conteúdo são trabalhados de forma diluída em outras disciplinas, 

muitas vezes por mais de um professor.  Dito isso, algumas ferramentas encontradas na 

internet podem auxiliar o professor no processo educativo, fazendo com que a sala de aula 

torne-se um ambiente de incentivo à criatividade.  

 

JUSTIFICATIVA 

A Constituição federal da República de 1988 (CRFB/88),  considerada por muitos 

pesquisadores como a constituição cidadã,  engloba diversos direitos sociais. Além disso, é a  
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primeira constituição a possuir um capítulo exclusivo para tratar sobre assuntos relacionados 

ao meio ambiente. Em seu artigo 225, traz o seguinte texto:  

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. (Art.225, CRFB/88) 

 

Além da Constituição federal, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), lei 

6.938/81, traz em seu texto a importância da preservação ambiental, para a sadia qualidade de 

vida do povo, aliando-se o desenvolvimento socioeconômico à questão da preocupação com 

o meio ambiente. Em seu artigo 2º,X, a PNMA fala sobre a importância da educação 

ambiental, em todos os níveis de ensino, inclusive a educação para a comunidade, 

capacitando-a para a ativa preservação do meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

A elaboração deste trabalho centra-se em dois métodos principais: análise documental 

e pesquisa bibliográfica, A análise documental e a pesquisa bibliográfica servem de base para 

uma pesquisa exploratória, objetivando maior compreensão de uma área pouco explorada 

devido ao seu caráter recente, haja vista o ínicio da pandemia ter ocorrido no ano de 2020. 

Para tal, serão explorados as ferramentas disponíveis para os professores utilizarem durante a 

ministração de suas aulas remotas. 

Além disso, foram utilizadas dispositivos legais para o embasamento jurídico, 

realizando-se uma análise do texto de lei e aplicando-o ao momento de pandemia atual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Isabel Cristina de Moura Carvalho (2006), entende que a Educação Ambiental é 

considerada como uma preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de 

conscientização, devendo ser capaz de fazer o estudante refletir sobre a  má utilização dos 

recursos naturais, assim como ao seu esgotamento, conscientizando cidadãos em ações sociais 

que visem a proteção do meio ambiente. Tendo esse pensamento como base, adicionado ao 

que está elencado no artigo 205 da Constituição Federal, em que diz que a educação deve 

visar ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, fica 
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claro o papel da escola no processo de conscientização dos estudantes. Por esta razão, a 

educação ambiental faz-se extremamente necessária, não apenas no meio escolar, mas em 

todas as atividades sociais. 

O artigo 4º da lei de educação ambiental, traz seus princípios e entre eles a importância 

do enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, somado a ideia de que o 

ambiente deve ser considerado em sua totalidade. Para Sírio Lopez Velasco (2006), é fulcral 

esse princípio, tendo em vista a importância das relações interpessoais e a relação entre o 

indivíduo e o meio ambiente. A consideração do ambiente em sua totalidade deve ser 

percebida como o reflexo da própria vida humana em sociedade, tendo como necessidade sua 

sadia qualidade e para tal, a preservação do meio ambiente seria a própria preservação do ser 

social. 

 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS ASSISTIVOS 

O website Ludo educativo, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

e pesquisa (CNPq), em parceria com outras instituições de ensino, possui jogos interativos 

sobre diversas áreas do saber, inclusive sobre educação ambiental. Essas atividades, focadas 

para o ensino fundamental, podem auxiliar na complementação da aula do docente.  

A fundação Cecierj criou o Canal CECIERJ, que reúne recursos de aprendizagem 

desenvolvidos por sua equipe em diversos níveis do conhecimento, que foram produzidos e 

aprovados por professores da fundação. No canal é possível encontrar diversos materiais, 

como planos de aula e dinâmicas para grupos com foco em educação ambiental 

Outra página que pode auxilir o docente no ensino das ciências ambientais, é o Casa 

da Ciência. Esse site, que foi desenvolvido por um grupo de universidades de portugal, oferece 

diversos recursos para a aula, de apresentação de slides prontas, à animações com simulações 

gravadas. Além disso, o site possui uma biblioteca virtual para auxiliar em pesquisas e 

produções de aula e um banco de imagens disponível para utilização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo intencionou abordar aspectos da educação ambiental em tempos de 

pandemia. Nesse sentido foi ressaltado a importância do papel do docente na formação cidadã 

dos estudantes, conforme o dispositivo elencado na carta magna, de forma que tal processo 

educativo corrobore para a manutenção do meio ambiente através da participação ativa de 
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discentes conscientizados sobre a importância da questão ambiental, seja no âmbito local, 

regional, nacional ou global. 

Devido à nova realidade trazida pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é 

necessário que o professor esteja apto à se adaptar para atender as demanadas estudantis no 

que se refere à ministração de conteúdos. É válido ressaltar a importância de democratizar o 

acesso para todos os alunos, principalmente àqueles com dificuldade de acesso à internet. Para 

tanto, destaca-se a importância das ferramentas tecnológicas trazidas, que podem servir como 

facilitadores e fonte de inspiração, auxiliando docentes que encontrem dificuldades de 

ministração de conteúdo de educação ambiental durante a pandemia.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23 setembro. 2020 

 

BRASIL. Lei nº 6.983, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm . Acesso em: 20 de setembro. 2020. 

 

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm 

 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 2.ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

CECIERJ, Canal. Pagina Institucional. Disponível em:  

<https://canal.cecierj.edu.br/sobre>/ , Acesso em 20 set.2020 

 

CIÊNCIA, Casa da. Pagina Institucional. Disponível em:  

 https://www.casadasciencias.org/recursos-educativos/, Acesso em 20 set.2020 

 

EDUCATIVO, Ludo. Pagina Institucional. Disponível em: <https://www.ludoeducativo.com.br/pt>, Acesso 

em 20 set.2020 

 

VELASCO, Sirio Lopez. ÉTICA E PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INTRODUÇÃO. 

Revista Ambiental do mestrado em Educação Ambiental, v. 17, p. 244–261, 2006. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
about:blank
https://www.casadasciencias.org/recursos-educativos
https://www.ludoeducativo.com.br/pt%3e


 

105  
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Sociais 

 

Introdução 

O projeto de extensão interdisciplinar ‘Hortas Urbanas: Um projeto de 

sustentabilidade urbana para a comunidade pelotense’, da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), faz um trabalho com a comunidade periférica da Associação Comunitária de 

Moradores da Cohab Tablada, um bairro periférico da cidade de Pelotas, no qual em uma das 

ações foi desenvolvido um protótipo de demonstração da cisterna para aproveitamento da água 

da chuva. O protótipo foi utilizado como apresentação da proposta de projeto, discutido e 

avaliado com a comunidade, e que foi posto em prática posteriormente, visando diminuir o 

consumo de água potável utilizada para regar a horta urbana desenvolvida com a comunidade. 

A crescente demanda por água demonstra a necessidade de modificações em sua 

gestão, ao passo que a população, em diversas partes do mundo, já sofre com a sua escassez 

(FERREIRA, 2011). Para o uso eficiente da água pode-se pensar em fontes alternativas para 

um consumo reduzido e inteligente, como o aproveitamento da água da chuva para fins não 

potáveis. De acordo com Silva e Tassi (2005, citado por GOLDENFUM, 2015) o processo de 

aproveitamento da água da chuva se dá através da captação da precipitação no telhado e no 

posterior armazenamento em cisternas. A água captada do telhado, após ser filtrada pelo 

sistema de coleta, pode ser utilizada para limpeza de pátios, descargas de bacias sanitárias, 

irrigação de gramados, entre outros. (ABNT, 2007). 

 Dessa forma, reduz-se a captação de águas naturais e o decorrente impacto causado 

na bacia, assim como proporciona a redução dos custos com o abastecimento de água já que 

no Brasil “consome-se entre 100 e 350 litros, a depender da região, per capita de água potável 

por dia, enquanto apenas cerca de dois litros são utilizados realmente para beber” (COHIM; 

GARCIA; KIPERSTOK, 2007, p. 3). Ou seja, a água potável que seria utilizada para um fim 
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‘menos nobre’, pode ser direcionada para atender a necessidade de consumo adequada 

(SILVA, 2004 citado por PAIXÃO; LIMA; MIRANDA, 2016). Portanto, as vantagens da 

utilização desse sistema de aproveitamento através da cisterna consistem principalmente em 

economia para o usuário, qualidade ambiental e controle de enchentes urbanas 

(GOLDENFUM, 2006). 

 

Metodologia 

A NBR (Norma Técnica Brasileira) 15.527 indica métodos de dimensionamento para 

determinação do volume da cisterna. O método que foi utilizado neste trabalho é o Método 

Prático Australiano, que consiste na equação do volume mensal produzido pela chuva, em 

metros cúbicos, determinado pela área de captação da chuva multiplicada pelo coeficiente de 

escoamento superficial, e pela diferença entre a precipitação média mensal e a interceptação 

da água que molha as superfícies e perdas por evaporação (ABNT, 2007). 

Dessa forma, realizou-se a medição da área do telhado e da área total ocupada pelos 

canteiros e levantaram-se os dados de precipitação pluviométrica mensais da cidade de Pelotas 

fornecidos pela Embrapa/ETB - Campus da UFPel. Assim, definiu-se que a cisterna de 

capacidade de volume de 1000 litros seria a escolha adequada e mais viável 

economicamente.  A fim de demonstrar o sistema de captação, coleta e armazenamento 

definidos, foi desenvolvido um protótipo de cisterna para o aproveitamento da água da chuva, 

inspirado a partir de um projeto experimental o qual foi desenvolvido com base na NBR 

15527. 

As Hortas Urbanas enquanto projeto de extensão atuante na comunidade utiliza da 

metodologia de pesquisa-ação, a qual segundo Thiollent (1986) propõe a obtenção de uma 

base empírica através do coletivo, e a partir da participação dos envolvidos nas ações. Ou seja, 

os pesquisadores participam junto à comunidade no desenvolvimento das ações e, assim, se 

ajudam nas transformações entre teoria e prática. Essa metodologia atua a partir da realidade 

da população, valorizando os seus saberes prévios,  e compartilha com a educação popular o 

propósito da emancipação do sujeito a fim de promover a transformação de sua realidade 

(STRECK, 2016). 

Resultados e Discussão 

O projeto Hortas Urbanas teve início em 2017 atuando brevemente na UBS Osório, a 

partir de 2018 na Associação de Moradores da Cohab Tablada e em 2019 iniciou-se trabalhos 

na UBS Py Crespo e em um condomínio do bairro Sítio Floresta. Em 2020, com a pandemia 

da COVID-19, as atividades estão acontecendo de forma virtual, compartilhando informações 
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através das redes sociais, fazendo lives e reuniões sobre temas que permeiam o projeto, com 

informações desde sustentabilidade urbana à como plantar e fazer 

compostagem/vermicompostagem em casa, entre outros temas. O projeto é interdisciplinar e 

conta com a colaboração entre os cursos de Geografia, Engenharia Civil, Agronomia, 

Gastronomia, Nutrição, Biologia, Enfermagem e Sociologia. Temos como principais 

ideologias a sustentabilidade ambiental urbana, segurança alimentar, agricultura orgânica e 

tecnologias sociais. 

As bolsistas do projeto realizaram a construção de um protótipo de aproveitamento da 

água da chuva (Figura 1), baseado no resultado de uma ampla pesquisa online em que foi 

elegido como base o modelo do projeto experimental chamado Sempre Sustentável (2018) e 

como resultado obteve-se uma estrutura composta por telhado e calha como sistema de 

captação, encanamentos com tubos de PVC como sistema de condução e, na tubulação de 

descida, um sistema de filtragem com filtro executado a um corte inclinado de 45º e uma tela 

mosquiteiro fixada para reter impurezas mais densas, assim como um separador de águas para 

sujeiras mais finas. 

Figura 1: Protótipo de minicisterna para reaproveitmento de água da chuva 

 

Fonte: Acervo das próprias autoras 

Por se tratar de um projeto de extensão entre universidade e comunidade, prezamos 

pela opinião e participação ativa das populações em que o projeto atua. Sendo assim, é 

importante não só essas pessoas compreenderem a proposta do sistema, mas também se 

identificarem, aceitarem sua aplicação e colaborarem com sua execução. Nessa intenção, foi 

realizada uma oficina de exposição e demonstração do protótipo a fim de promover uma 

discussão sobre as vantagens de sua implementação, realizar trocas de experiências sobre o 

tema e ilustrar a proposta de realização do sistema in loco. 
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A partir da apresentação do protótipo foi possível mediar uma série de discussões a 

respeito das vantagens desse sistema, sendo os pontos mais destacados: a economia para o 

usuário tanto na perspectiva ambiental quanto financeira, visto que a quantidade de água 

potável que antes se utilizava para regar a horta vai passar a ser por água da chuva, ou seja, a 

cisterna passa a atuar de forma complementar ao sistema de abastecimento urbano; a qualidade 

ambiental, já que se criou com a comunidade a noção de sustentabilidade; e por fim, o controle 

de enchentes urbanas naquela área, pois entendemos que a água da chuva evita de se acumular 

nas ruas para ser armazenada na cisterna a partir do recolhimento pelo telhado do prédio da 

associação, assim como por haver uma cultura de repetição dos conhecimentos por parte dos 

moradores que já comentam em implementar esse sistema em suas casas. 

Outro fator importante é a autonomia que a comunidade desenvolve a partir da 

apropriação das tecnologias e métodos desenvolvidos no sistema proposto como tecnologia 

social, que representa uma solução de melhoria de condições de vida e inclusão social, a partir 

do momento em que se garante um bem básico como a água e seu uso em plantações orgânicas, 

e que resultam em uma maior segurança alimentar (INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

SOCIAL, 2004). Ou seja, as pessoas produzem alimentos suficientes para satisfazer suas 

necessidades diárias por uma vida ativa e saudável, e dispõe de produtos que muitas famílias 

não teriam acesso financeiramente por não ser base da alimentação urbana barata, rica em 

gorduras e açúcares (FAO, 2012). Na Cohab Tablada, onde trabalhamos com senhoras da 

comunidade, percebemos o desenvolvimento de uma autonomia nas atividades, desde a 

consciência ambiental sustentável, como também da plantação e cuidados na prática. 

Conclusões 

Entendemos que a elaboração de um sistema de aproveitamento de água da chuva é 

essencial para o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável e um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Concluímos que a confecção do protótipo possibilitou além de 

todas as vantagens citadas neste trabalho, uma construção de consciência de consumo por 

parte da comunidade, já que as etapas de recolhimento, armazenamento e uso desse sistema 

são perceptíveis, e através da apropriação desses processos a população passa a fazer escolhas 

mais sustentáveis. 

Além disso, por se tratar de comunidades periféricas compreendemos que a aplicação 

desse tipo de tecnologia social contribui para uma sustentabilidade ambiental urbana acessível 

e para todos. Lograr o acesso dessa tecnologia na associação de moradores é importante, pois 

corresponde a um ponto de referência no bairro, servindo de exemplo não só para a população 
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que lá vive, mas também para outras comunidades desenvolverem o mesmo. Por fim, 

concluímos que o uso da cisterna é uma alternativa para o consumo reduzido, inteligente e 

econômico, que realizado em conjunto com uma abordagem inclusiva e de agentes 

transformadores serve como um grande instrumento rumo à transformação do espaço urbano, 

pelo uso eficiente da água e consumo adequado.  
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Corumbá, MS, 15 de outubro de 2020. 

 

Para Olivia, minha afilhada e às futuras gerações do EDEA. 

Do teu eu padrinho...  

Peço que em tua militância de mulher preta, apresentes esta carta aos partilhantes do 

EDEA no vindouro ano de 2040...  

 Oi minha pequena bombom, como amo te chamar assim. Estás as vésperas de 

completar quatro meses e dois dos teus padrinhos estão aqui, do meio da fumaça e do calor de 

Corumbá, no meio do Pantanal, ainda não conseguiram te conhecer pessoalmente, afinal 

nascestes no meio da pandemia em decorrência do vírus mortal covi-19. Ainda bem que a tela 

do celular, e as chamadas de WhatsApp tem possibilitado que nos comuniquemos, se não 

semanalmente, mas sempre que possível. 

 Olívia, daqui uns dez, quinze ou vinte anos, peço que leias esta carta, que hoje estou 

endereçando a ti, mas que tua mãezinha quem irá fazer a primeira leitura e, talvez mais adiante 

irá pedir para que possamos te contar porque o mundo se modificou tanto, num estalar de 

dedos e num piscar de olhos. 

 Há nove anos e meio nós, teus dindos Lê e Alê, moramos aqui no extremo oeste do 

Brasil, que deve ficar há uns 1800 km de Porto Alegre. Longe né? - Viemos para cá em 2011, 

na busca de sonhos, aventuras e o encontro com o desconhecido, mas que tinha como foco 

trabalhar com a educação. Para ti que ainda não sabes, fiz graduação na FURG em Artes 

Visuais, já o mestrado e doutorado estes foram e está sendo realizado em outras duas 

universidades, públicas e federais, o que contribuiu de forma bastante qualificada para minha 

trajetória, e que defendo enquanto pessoa, a universidade pública e gratuita. 

 Estudar é gostoso, mas aquele encontro com os meus alunos, isso não tem valor que 

possa ser mensurado, pois é muito compensador e me revigora a cada acerto e no repensar-se 

sempre no processo que me constitui como professor.  
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Olívia, bem como já percebestes desde que nascestes que, somos provindos de raízes 

afrodescendentes, e que somos sujeitos do povo preto. Na tua caminhada pela vida, minha 

filha, verás uma diversidade de condições deste sufrágio representativo dos povos, dos 

sujeitos, de interesses que são singulares ou mesmo coletivos. E só a partir disso entenderás 

os preconceitos, as discriminações e a busca pela conquista em espaços de direito meramente 

humano. Entenderás porque temos caminhos tão árduos e precisamos constantemente dar 

sentido e significado do porque somos pretos e pretas e quais as condições sociais que nos 

envolvem em contexto de exclusão muito significativa, historicamente. 

 Desde que o dindo ainda morava no Rio Grande, o teu outro primo, o Alê passou a me 

questionar, porque eu não estudava aspectos relacionados a negritude, do movimento negro 

riograndino e mesmo da região? - Como era tranquilo para mim, viver em uma zona de 

conforto, em que talvez eu tinha entendimento raso sobre estes aspectos e de cotidianos de 

empobrecimento, de dificuldades e das faltas de oportunidades que a quase todo momento nos 

são condicionadas, não dei importância e reafirmava que gostaria de um estudo a respeito da 

arte-educação, de movimentos que se correlacionam com essa situação da população preta 

marginalizada. Mas que teu dindo não colocava como elemento central que comporia minha 

formação.  

Estávamos morando aqui em Corumbá, era o ano de 2012 e fui pela segunda vez, mas 

primeira experiência em trabalhar na educação básica e lá, eu encontrei com as condições 

extremas de vulnerabilidades diversas que são passíveis da não esperança e de sonhos 

projetados num misto de dor e o entender-se como marginal desde o ventre de mulheres que 

sofrem por serem mulheres, muitas delas negras, pobres, analfabetas ou com pouca 

escolaridade, sucumbindo-se as condições bastante degradantes e sofridas das populações 

pobres de lugares periféricos. 

 É menina! A situação não era propícia e, lembro como se fosse hoje os risos e olhares 

desconfiados das então colegas, do não acreditarem que eu conseguiria passar mais de duas 

semanas trabalhando com aquelas crianças lindas, mas eu passei. Crianças estas que me 

transformam e me trazem a esperança e o entendimento do que é a estética na trajetória de um 

professor. Talvez um dia tu ouças falar de Paulo Freire, um mestre que nos ensina todo dia 

pela amorosidade e pela escuta, como elementares nas trocas e nas experiências vividas de 

uma prática educativa que precisa ser sempre revisitada, para que possamos acertar nas 

circunstâncias que muito nos parece impossível de ser. E o Freire (2011, p. 98) diz o seguinte: 
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Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados. Desafiados, compreendem o desafio na própria 

ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema 

em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, 

a compreensão resultante, tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada 

vez mais desalienada.  

 

 Este que te escreve, está há mais de trinta anos inserido no processo educativo e, hoje 

enquanto professor, pesquisador, mas acima de tudo é um ser humano, percebo o quanto foi 

tentado moldar em meu cérebro as minhas incapacidades. Pois ser preto, ter reprovado duas 

vezes no ensino fundamental, ser proveniente de família de operários, desde os meus bisavôs, 

até a minha geração não é de esperar que estivesse aqui, indo em busca do talvez último nível 

formativo de mulheres e homens, que é o doutorado. 

 Eu estou me constituindo, cotidianamente, nos erros e nos acertos, não são receitas e 

não existe um modelo pronto, mas é a insistente busca de desalienar, de não rotular meu 

estudante, de aprender em comunhão com este e nos desafios em que este se perceba enquanto 

protagonista no processo de formação, que se compõe um outro possível de sociedade. E nessa 

trajetória, nas negações e nesse rito de cultivo a terra, me deparo com o que insistentemente 

eu neguei, desde o que o primo Alê me provou, enquanto meu companheiro e de como senti 

no meu andar profissional, e nas provocações do mundo, com o mundo, paralelo ao outro que 

estava ao meu lado, ou seja, pesquisar aspectos de pessoas pretas e pardas no sentido da 

inclusão educativa e social, 

 Existe uma causa que diversas vezes surge em relação ao processo de inclusão 

educacional e social e, nas tagarelices e nos propósitos de estudos no doutorado, meu 

orientador em diálogo, concluímos que precisaríamos mudar o projeto e, tão logo ele me disse: 

“atuo com inclusão educacional”. Retornando para Corumbá, 440km de estrada, passei a 

viagem quase que inteira pensando, como seria trabalhar com inclusão? – Que público é este? 

... E tão logo me vinha a educação especial, as pessoas com deficiências, dificuldades de 

aprendizagem, enfim, um emaranhado de situações, mas que não me via pertencente a este 

diálogo. 

 Para encontrar o cerne da pesquisa decidi escrever uma carta a alguém e, nesta carta, 

direcionada a uma professora, conduzi em narrar minha trajetória de formação. Lá estava, 

aguardando-me como se em um ponto de ônibus estivesse, e sabendo que eu voltaria e que 

não passaria outra madrugada sem com ela dialogar. Quem? – A negritude, essa pessoa preta 

que habita em mim e que saúda a pessoa preta que habita em ti. E eu brindo o encontro com 

a história que me constitui e que gera em mim o pensar e perfazer ideias socioambientais no 
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que se refere as práticas e aos conceitos de inclusão de pessoas pretas e pardas desde os olhares 

de estudantes do curso de pedagogia do CPAN/UFMS. 

 Busca-se um mundo menos desigual, para que a tua geração adulta, não sofra com as 

condições pragmáticas que nós, homens e mulheres pretos e pretas, temos vivido, na condição 

do medo e da submissão como forma de ser aceito. Não é aceitação o que precisamos Olivia, 

é um processo que vai além, que encontra no cotidiano da cidade, da rua, da escola, da 

invenção humana o desejo de liberdade e de respeito dialogado.  

Eu aprendi com muitas pessoas e com algumas de minhas professoras, desde a 

educação infantil até agora, na pós-graduação, o sentido de se fazer aprendente, dos saberes 

do mundo, em que a cultura e as raízes que nos formam, não devem, em circunstância qualquer 

ser anulada. Tudo que te ensinarem, aprende, apreende no fundo de tua pupila, armazena como 

elementos de argumentação e sensibilidade de encontrar-se “com o outro ao teu lado”, como 

diria Brandão (2012), tendo isso como partilha. 

 Estamos em 2020, hoje é quinze de outubro, que se comemora o dia da professora, do 

professor e, algumas circunstancias marcam esse dia, neste ano, de forma bastante especial. 

Primeiro que este dia só existe em que nós mulheres e homens que conduzimos nossos 

estudantes de uma margem a outra do ‘Rio das Descobertas`, por que Antonieta de Barros, 

mulher negra, primeira parlamentar do estado de Santa Catarina eleita no ano de 1934, lutou 

por essa conquista. E em 1948 Antonieta cria a Lei n. 145 de 1948, instituindo-se assim o dia 

do professor e feriado escolar. Sendo que apenas em 1963 esta passou a ser oficialmente 

nacionalmente reconhecida (TORRES, 2020). 

 Quem diria, nessa caminhada e no meio desta escrita, encontro com a história de 

Antonieta (1901) e te conto brevemente o papel desta mulher preta na história do dia nacional 

dos professores. Destino? – Acredito que o despertar para outros olhares possíveis diante de 

um tempo que é tão novo para nós que atuamos no processo de ensinar e somos responsáveis 

pela formação das novas gerações, atuar na distância e por trás de telas de computadores e 

celulares, para dar conta deste ato educativo em comunhão (FREIRE, 2012). 

 Ainda que não sejas professora, uma profissão que tua avó, minha tia Fátima me 

ensinou a amar, mesmo que ela não saiba disso, espero que um dia estejas no EDEA/FURG e 

que digas aos teus pares, a importância de nos percebermos sempre. Que independente da cor 

da pele, do credo, do gênero, da sexualidade ou qualquer outro elemento que nos compõe, 

somos humanamente vulneráveis a cometer erros, mas que a minha busca, a busca de tua mãe, 

de minha geração e das que nos antecedem é, que a tua geração possa transpor o olhar para 
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além do que é aparente, que a tua geração construa um planeta solidário, que a sororidade não 

seja aliança somente das mulheres da geração de Antonieta, da Leonizia ou da Ziná. Outrora 

te contaremos quem foram estas mulheres e tu sempre sentirás felicidade em que tu és.  

 Quando alguém disser que você é preta, afirme que sim. Fale de teu cabelo, da tua cor, 

dos teus ancestrais. Entenda que o povo preto que arquitetou esta nação, fazendo telhas ‘nas 

coxas`, que não são imigrantes vindos para cá para cultivar (explorar) a terra em troca de 

dinheiro. Porém entendas, que o ato ainda presente hoje, em pleno 2020 de discriminação e 

preconceito racial é, o reflexo de mais de 300 anos de escravidão de pretas e pretos trazidos 

da África, que diante do ato abolicionista de 1888, foram expulsos das terras de seus ‘ex-

donos`, e desta nada carregaram consigo. 

 És a quinta geração liberta, és a primeira geração do século XXI em nosso seio 

familiar. Estou aqui, na condição de lutar e buscar todos os caminhos possíveis para que as 

desigualdades sejam diminuídas. Irei trabalhar, falar, dialogar e muitas vezes escrever sobre 

o que praticamos enquanto professores e onde desenhamos os saberes a serem constituídos 

em toda trajetória de escolarização, a partir da formação de novos professores em relação a 

inclusão e os olhares que pulsam de mulheres e homens, pretas e pretos na costura de um outro 

sentido e no devir de um mundo mais solidário que perde e desvincula-se de discriminações, 

preconceitos e exclusões. Que tenhamos o pertencimento a terra como força energética que 

nos constitui, em que somos fragmentos desta e que nunca esqueças de cultivá-la.  

 Hoje está nublado aqui, é um dia feliz, e me contenta ainda mais em dizer que tu moras 

em meu coração e, que tão logo a pandemia passar, poderei eu e teu primo Alexandre te 

abraçar e poder te ensinar e aprender contigo a ver e sentir o mar. 

 Até breve... Beijos do teu dindo... 
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Um relato de experiência sobre o uso de temas geradores na educação ambiental nas 

redes sociais pelo projeto de extensão “Insetos, e daí? 

 

Daniel Andre de Carvalho 1 

Joyce de Morais Souza 

Sebastian Felipe Sendoya 
 

Palavras chaves: Temas geradores, educação ambiental e Racismo 

 

Introdução 

   Segundo a lei brasileira Nº 9.795, Art. 1o, entende-se por educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, essencial a uma maior qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa educação 

busca contribuir para que ocorra, por parte do educando, a sua transformação através do 

desenvolvimento de novos valores, hábitos, posturas, condutas e atos na relação com o 

ambiente, considerado em toda a sua complexidade (MORADILLO et, al 2010; PEREIRA, 

1993). Existindo para isso, diferentes metodologias para a implementação desta educação 

ambiental (MARANDINO, 2005). 

Temas geradores são estratégias metodológicas de um processo de conscientização 

ambiental da realidade opressora vivida nas sociedades desiguais, na qual os conhecimentos 

são expostos a partir dos saberes populares, os quais podem ser capazes de gerar um 

determinado movimento ou manifesto (TOZONI-REIS, 2006), isto é, temas geradores só são 

geradores de ação-reflexão-ação se forem carregados de conteúdos sociais e políticos com 

significado concreto para a vida dos educandos. Trazer estes temas para projetos de extensão 

se faz de grande importância por promover a interdisciplinaridade e uma aproximação maior 

entre os sujeitos (COSTA E PINHEIRO, 2013). Além disso, tem ligação direta com a 

educação popular, sendo esta enfatizada por possuir, na construção de novos saberes, a 

associação e participação da comunidade (BRANDÃO, 1986), promovendo o conhecimento 

através da construção cooperativa, coletiva, dinâmica, contínua, interdisciplinar, democrática 

e participativa, a fim de promover sociedades mais sustentáveis. Assim, nota-se que 

discussões em cima de temas geradores são estratégias metodológicas que conscientizam 

sobre a realidade desigual da nossa sociedade. (TOZONI-REIS, 2006). 
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O projeto de extensão “Conhecer e ressignificar as relações com os insetos junto à 

comunidade rural de Canguçu e Morro Redondo, Rio Grande do Sul”, apelidado pelos 

membros de “Insetos, e daí?”, é um projeto de extensão que através da divulgação científica, 

visa aproximar informações oriundas de projetos de pesquisa dos laboratórios associados 

(Laboratório de Ecologia de Lepidoptera e Laboratório de Comportamento e Ecologia de 

Formigas)  à comunidade externa à Universidade Federal de Pelotas. Possuindo como assunto 

central a diversidade de insetos e a sua associação com diferentes sistemas agrícolas.  

Com a pandemia de Covid-19, o projeto teve que se adaptar, utilizando de suas redes 

sociais como meio principal de ação de divulgação científica e atividade de extensão 

universitária. A partir disso diferentes assuntos relacionados a forma de vida dos insetos, 

interações ecológicas, meio ambiente, conservação e afins, começaram a ser abordados 

através de postagens, destacando-se os posts que continham diferentes contextos ambientais 

e sociais, dos quais se havia um grande debate da população sobre os mesmos. Como por 

exemplo, a postagem que evidenciava as contribuições da biologia para o racismo. Pensar no 

racismo como um tema gerador para as futuras postagens, foi inspirado principalmente pela 

fortificação dos movimentos anti-racistas, como o “Black Lives Matter”. Essa questão foi 

levantada a partir de uma discussão na reunião semanal do projeto de extensão “Insetos, e 

daí?”, dia três de junho de 2020, sobre as diferentes manifestações anti-racistas no mundo, os 

colaboradores do projeto sugeriram a criação de uma postagem para reforçar esses 

movimentos. A proposta era promover uma conexão das áreas de Ciências Biológicas com as 

questões Étnicos Raciais, que são de fundamental importância 

Assim sendo, o presente resumo apresenta um relato de experiência reflexiva cujo 

objetivo é descrever a experiência de elaboração de uma postagem sobre racismo, no âmbito 

do projeto de extensão 'Insetos, e daí?", e avaliar os limites e possibilidades desse exercício 

na perspectiva da educação ambiental e popular, assim como discutir a importância de temas 

geradores como esse na construção de material pelo projeto.  
 

Metodologia 

   Para moldar a nossa postagem, trabalhos, artigos e textos referentes a criação do termo 

raça e o respectivo contexto histórico, foram selecionados para a montagem do texto base, o 

qual foi inserido na descrição da postagem. O modelo de post elaborado constituía uma 

sequência de dez cards, contendo imagens e textos que obtinham diferentes aspectos 

relacionados a essa discussão. Os assuntos abordados nos cards dentro do tema “Contribuição 

da biologia para o racismo, foram: (I) A pergunta inicial “Será que a Biologia Contribuiu de 
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alguma forma para o Racismo?”; (II) A classificação dos seres vivos em diferentes níveis 

taxonômicos; (III) O viés utilizado por Linneu para criar este sistema de classificação em 

“raças” humanas; (IV) O desuso, atualmente, pela Biologia do termo raça para espécies de 

animais, exemplificando insetos; (V) A atualização para o termo raças geográficas; (VI) A 

problemática referente a este conceito de raça biológica na população humana; (VII) Os 

caracteres físicos utilizados por naturalistas para essa racialização; (VIII) A ressignificação 

do termo pelos movimento negro; (IX) Desigualdade racial no Brasil; (X) A pergunta: “você 

já pensou qual seu papel diante de toda essa discriminação e desigualdade? É apenas usufruir 

ou lutar por um país mais equalitário?”. A postagem foi realizada em sete de julho de 2020. 

 

Resultados e discussão 

   Em se tratando de números, o post alcançou 1.043 contas na rede social Instagram, 

sendo que 71% dos perfis não seguiam o projeto. Além disso, a postagem recebeu 159 

curtidas, 16 comentários, 85 compartilhamentos e 51 salvamentos. Se tornando um dos 

principais posts do projeto com um maior número de visualizações e interação com o público. 

   A interação com a comunidade externa ao projeto se deu principalmente por conta dos 

comentários no próprio post. Do total obtido, 2 eram elogios e os demais eram convites de 

pessoas marcando outras para olharem a postagem e os pronunciamentos das mesmas 

referente ao tema. Com essa atividade, algumas pessoas se posicionaram a favor das ideias 

propostas, e outras colocaram pontos com uma perspectiva acerca da explicação que demos 

sobre raça geográfica nas áreas de Ciências Biológicas. Destacou-se nos comentários a 

importante relação dos diferentes saberes de cada pessoa com o que foi postado pelo projeto, 

característica essencial dos próprios temas geradores, do qual diferentes perspectivas podem 

ser apresentadas acerca de um determinado assunto. 

   No entanto, a partir de um questionário online anteriormente realizado, foi destacado 

que o público que acessa as redes sociais do projeto é composto majoritariamente por pessoas 

do meio acadêmico, principalmente das áreas de Ciências Biológicas, o que constitui um dos 

principais desafios ao uso dessas ferramentas para a divulgação científica/extensão 

universitária. Por isso, de certa forma, a discussão foi de cunho teórico e com uma linguagem 

pouco acessível para o público externo às universidades.  

   Após a discussão se encerrar na postagem, os assuntos foram levados a reunião, e o 

grupo deu o seu feedback de como foi construir uma postagem tão diferente, além de como 

foi interessante discutir o tema com um número maior de pessoas. A partir disso, a motivação 

para se construir cada vez mais postagens como essa aumentou consideravelmente, visto que, 
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poder interagir diretamente com as pessoas em um maior número de comentários e ideias 

propostas, foi visto como enriquecedor e satisfatório pelo grupo, uma vez que essa abordagem 

se relaciona com interdisciplinaridade que deveria existir na extensão universitária e 

divulgação científica (TAGLIAPIETRA & CARNIATTO, 2019). Surgiram a partir daí 

iniciativas de posts que trouxessem cada vez mais a problemática social com os insetos ou as 

diferentes áreas da Biologia. 

Nesse sentido, o projeto buscou gerar discussões cada vez mais horizontais, a qual é 

usualmente denotada como uma troca de conhecimentos entre as pessoas que inserem 

diferentes saberes do seu dia-dia e/ou experiências de vida nas discussões com pesquisadores 

e estudantes (MORAIS et al, 2007). É importante destacar que o caráter de discurso vertical 

das redes sociais é uma das principais dificuldades das ações de divulgação científica e/ou 

educação ambiental, onde há uma informação propagada por um emissor, sem que 

necessariamente se tenha construído essa ideia através de discussões. Dessa forma, estratégias, 

como a utilização de temas geradores, podem contribuir em uma melhor troca de informações 

entre as páginas de divulgação científica e/ou educação ambiental e os usuários nestes 

ambientes.  

Em relação ao assunto abordado na postagem, sabemos que temas que discutam as 

questões étnicos raciais e as diferentes problemáticas existentes, são de fundamental 

importância, ainda mais para às áreas de Ciências Biológicas, uma vez que o termo raça, foi 

reforçado cientificamente, por  naturalistas do século XVIII. Muitos destes naturalistas 

incorporaram a ideia de raça ao estudo de populações humanas, dando com isso suporte 

ideológico para o processo escravocrata, racista e eugenista nos séculos posteriores no mundo 

(SANTOS, 2018, GOMES, 2018). Infelizmente, poucas iniciativas oriundas da área foram 

realizadas para reparar seus principais erros que contribuíram para um importante problema 

da sociedade. Nesse sentido além de utilizarmos dessa postagem para demonstrar apoio aos 

diferentes movimentos anti-racistas no mundo, também a utilizamos para destacar às pessoas 

as consequências do surgimento e utilização do termo nos dias atuais, assim como a 

ressignificação do mesmo, por parte dos movimentos negros. Contudo, é importante se 

perguntar, se realmente foi uma ação em educação popular em nossas redes, uma vez que a 

maior interação se deu a partir dos comentários de indivíduos que fazem parte do meio 

acadêmico. 

Seria primordial que essas questões fossem abordadas em ambientes de educação 

formal (GOMES et al, 2005), mas sabemos das principais carências no sistema de educação 
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pública e o modelo de país no qual estamos presentes. Portanto, explorar esse assunto em 

ambientes de educação não-formais se torna mais que urgente. 
 

Conclusão 

As redes sociais se mostraram como uma ponte entre a comunidade externa e interna 

do projeto, no qual a experiência inicial de abordar temas geradores, como a descrita em nosso 

trabalho, foi considerada muito enriquecedora pelo grupo, uma vez que com isso, se obteve 

uma maior horizontalidade para a comunicação no Instagram do projeto derivando-se a partir 

disso uma construção de ideias mais eficiente e conhecimentos construídos através da 

discussão dos participantes. Com essa postagem se obteve, por parte do projeto, uma maior 

identificação como sujeitos que podem contribuir para que essa troca de conhecimento nas 

redes sociais possa não apenas impulsionar a educação popular, como também destacar a 

realidade da qual fazemos parte 
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Introdução 

A investigação em desenvolvimento surgiu a partir de pesquisas realizadas pelo 

Laboratório de Geotecnologias, Educação Financeira & Ambiental (LabGEFA) da 

Universidade Federal Rural da Amazônia – Campus Capanema que, dentre seus ramos de 

atuação, procura compreender as problemáticas que envolvem as Unidades de Conservação 

(UCs). Desse modo, a partir de observações realizadas em visitas de campo às UCs foi 

possível encontrar um cenário a ser investigado, no que se refere à compreensão dos povos 

localizados dentro ou nos arredores das UCs sobre o conhecimento e não cumprimento das 

leis que regem tal ambiente. 

Devido a atual pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e as regras 

de distanciamento social propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), atuar 

presencialmente se tornou inviável, de modo que, buscaram-se alternativas de iniciar as 

atividades sem colocar em risco a saúde dos povos tradicionais e dos pesquisadores. 

 

Problemática 

A utilização desenfreada dos recursos naturais é pauta de constantes discussões, esta 

abordagem tem destaque principalmente quando tratamos da utilização dos mesmos dentro de 

uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável onde existem regras que buscam manter o 

equilíbrio entre conservação e uso sustentável.  

Infelizmente há trabalhos publicados que abordam o não cumprimento das leis por 

parte da população que reside nesses ambientes, muitas vezes por falta de informação ou 

fatores culturais que cercam tais atividades errôneas. Nesse contexto, investigar os fatores que 

ocasionam o não cumprimento das regras nos possibilita entender e contribuir para uma 

melhora neste quadro, utilizando da Educação Ambiental (EA) para compartilhar informações  
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e orientá-los acerca do uso sustentável para manutenção dos recursos naturais, bem como dos 

direitos e deveres dos comunitários estabelecidos na legislação. 

Objetivo 

A realização desta pesquisa tem como objetivo principal compreender a visão dos 

indivíduos pertencentes às populações tradicionais residentes em UCs, e em seu entorno, sobre 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e suas diretrizes, para assim, 

contribuir para o conhecimento das leis que englobam seus territórios de acordo com a 

legislação vigente, utilizando a EA como instrumento auxiliador na transmissão de 

conhecimentos. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Levando em conta a conjuntura atual que nos impede de operar de maneira presencial, 

fez-se necessário encontrar possibilidades para iniciar a pesquisa de modo seguro. O caminho 

optado foi realizar esse compartilhamento de informações de forma remota, por meio da 

divulgação de materiais através da internet e mídias digitais do LabGEFA sobre os objetivos 

e princípios do SNUC, e posteriormente, com a amenização da pandemia, realizar a etapa de 

compreensão dos indivíduos sobre o conjunto de normas e procedimentos que o compõem. 

 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) 

Após um processo de oito anos de espera no Congresso Nacional, a lei que institui o 

SNUC é sancionada em 18 de julho de 2000. Este retardamento se deu devido ao embate de 

diferentes visões de preservacionistas, conservacionistas, socioambientalistas e ruralistas 

sobre as questões ambientais no Brasil. Os embates abordavam as temáticas relacionadas aos 

povos tradicionais, à contribuição da população no processo de criação e gestão das UCs e às 

indenizações, em caso de desapropriação (PECCATIELLO; 2011). 

O SNUC é divido em duas categorias, sendo elas: as Unidades de Proteção Integral, 

que visam à proteção da natureza, concebendo o uso indireto dos seus recursos naturais, 

abrindo exceção para casos previstos na lei; e as Unidades de Uso Sustentável, que buscam 

conciliar a conservação do meio ambiente com a autorização de uso direto de parcela de seus 

recursos naturais, sendo esta última a ser trabalhada a problemática em questão. A divisão em 

duas categorias buscou privilegiar tanto a intocabilidade dos recursos naturais quando a 

inclusão da sociedade na gestão das áreas, abrangendo diferentes percepções em relação à 

natureza (PECCATIELLO; 2011). 



 

123  
 

 

Populações tradicionais. 

São classificadas como populações tradicionais aquelas famílias que se encontram em 

unidades de conservação e utilizam os recursos naturais exibindo um modelo de ocupação do 

espaço voltado para subsistência, fazendo uso de mão de obra familiar e tecnologias com 

pouco impacto ambiental proveniente de conhecimentos repassados entre gerações e, 

geralmente, de forma sustentável (ARRUDA, 1999). 

Com o aumento do pensamento populacional a favor da proteção ambiental e as 

correntes ambientalistas, os povos considerados tradicionais passaram a ser reconhecidos 

como importantes agentes responsáveis pela defesa do meio ambiente ao qual se encontram 

(PEREIRA e DIEGUES, 2010). 

Essas comunidades fazem uso direto dos recursos ambientais destas áreas, o que nos 

remete a importância do conhecimento das leis direcionadas para essas UCs, como forma de 

orientação e compreensão das regras a serem seguidas para o extrativismo daquele local. 

 

Educação Ambiental 

Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), por meio da EA, o 

sujeito adquire conhecimentos e habilidades que favorecem atitudes voltadas para 

conservação do meio ambiente (BRASIL, 1999). Nesse contexto, é necessário utilizar a EA 

como instrumento de conscientização dos indivíduos sobre a importância das UCs. 

Varine (2000) caracteriza a natureza como o patrimônio da sociedade, dessa forma, a 

EA adentra como prática social que visa à preservação desta grande riqueza. De acordo com 

o autor, denunciar as atividades errôneas do ser humano com o meio ambiente não é a solução, 

mas sim realizar um processo instrutivo que busque ações voltadas para a utilização do mesmo 

de maneira equilibrada. 

Como forma de contribuir para estre processo de autoconscientização, faremos uso da 

EA crítica, uma vez que a mesma, por meio de modificações de valores e atitudes, colabora 

para a formação de um sujeito mais comprometido com as questões ambientais 

(CARVALHO, 2004). 

 

Considerações Finais 

Residir em Unidades de Conservação de Uso Sustentável requer compreender todas as 

diretrizes que englobam estes ambientes, entretanto tais regras nem sempre são seguidas, 
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principalmente quando não há conhecimento das mesmas. Nessa perspectiva, utilizar de 

alternativas que visem o compartilhamento de informações sobre o SNUC se caracteriza como 

ponto-chave para que ocorra uma melhora desta questão.  

A utilização da EA como forma de compartilhar este conhecimento adentra com uma 

ferramenta motivadora nesse processo de conscientização, seja de modo direto ou indireto, 

utilizando de alternativas necessárias para o momento atual, podendo contribuir em uma 

melhor percepção dos moradores presentes nas UCs.  

Utilizar de meios digitais para iniciar esse processo de instrução é visto como 

alternativa segura, tendo em mente o atual cenário em que nos encontramos, desta forma, é 

possível compartilhar as informações sobre o SNUC sem que ocorra exposição dos agentes 

envolvidos. 
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O GRUPO DE CONSUMO RESPONSÁVEL ARMAZÉM DE ECONOMIA 

POPULAR SOLIDÁRIA DE RIO GRANDE: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Maria Angélica Machado Braga 1 

Lucia de Fátima Socoowski de Anello  

Danieli Veleda Moura  

 

Resumo: Tem-se como objetivo identificar as características do GCR Armazém de Economia Popular Solidária 

de Rio Grande - RS, buscando conhecer sua estrutura, desenvolvimento e metodologia. Parte-se da hipótese de 

que a práxis dos sujeitos que compõem este GCR se articulam com o que se compreende por Educação Ambiental 

Crítica e, portanto, trata-se de uma práxis transformadora das relações mercadológicas desenvolvidas sob a lógica 

capitalista. Os resultados obtidos até o presente momento baseiam-se em revisão bibliográfica e na experiência 

de trabalho junto ao GCR. Estes resultados, embora parciais, revelam que o GCR se desenvolve dentro dos 

princípios da Economia Solidária, difundindo os princípios e práticas do comércio justo e do consumo solidário, 

o que pode ser considerado como meio de resistência ao consumo desmedido da sociedade capitalista, estando, 

portanto, articulado ao conceito da Educação Ambiental Crítica. 

 

Palavras-chave: grupo de consumo responsável; economia solidária; práxis; educação ambiental crítica. 

 

THE RESPONSIBLE CONSUMPTION GROUP ARMAZÉM DE ECONOMIA 

POPULAR SOLIDÁRIA OF RIO GRANDE: AN ANALYSIS FROM CRITICAL 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 
Abstract: The objective is to identify the characteristics of the RCG Warehouse of Solidarity Popular Economy 

of Rio Grande - RS, seeking to know its structure, development and methodology. It is hypothesized that the 

praxis of the subjects that make up this RCG are articulated with what is understood as Critical Environmental 

Education and, therefore, it is a praxis transforming the market relations developed under capitalist logic. The 

results obtained so far are based on a literature review and the experience of working with the RCG. These 

results, although partial, show that the CRG develops within the principles of Solidarity Economy, spreading the 

principles and practices of fair trade and solidarity consumption, which can be considered as a means of 

resistance to the excessive consumption of capitalist society, being, therefore, articulated to the concept of 

Critical Environmental Education. 
 

Keywords: responsible consumption group; solidarity economy; praxis; critical environmental education. 

 

EL GRUPO DE CONSUMO RESPONSABLE ARMAZÉM DE ECONOMIA 

POPULAR SOLIDÁRIA DE RÍO GRANDE: UN ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL CRÍTICA 
 
Resumen: El objetivo es identificar las características del GCR Armazém de Economía Popular Solidaria de 

Río Grande - RS, buscando conocer su estructura, desarrollo y metodología. Se presume que la praxis de los 

sujetos que componen este GCR se articulan con lo que se entiende como Educación Ambiental Crítica y, por lo 

tanto, es una praxis que transforma las relaciones de mercado desarrolladas bajo la lógica capitalista. Los 

resultados obtenidos hasta ahora se basan en una revisión bibliográfica y en la experiencia de trabajar con el 

GCR. Estos resultados, aunque parciales, muestran que el CRG se desarrolla dentro de los principios de 

Economía Solidaria, difundiendo los principios y prácticas del comercio justo y el consumo solidario, que puede 

considerarse como un medio de resistencia al consumo excesivo de la sociedad capitalista, estando, por tanto, 

articulada al concepto de Educación Ambiental Crítica. 

 

Palabras clave: grupo de consumo responsable; economía solidaria; praxis; educación ambiental crítica. 
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1. Introdução 

O consumo responsável é entendido como a transformação do ato de consumir em um 

ato político e cidadão através de um conjunto de práticas e reflexões, estimulando o 

consumidor a pensar seu comportamento como parte de um processo, desde a produção até o 

consumo final. Nessa lógica de consumo, se leva em conta o sistema de produção, as 

condições trabalhistas, a relação com o ambiente, os atores envolvidos e a forma de transporte; 

sendo os Grupos de Consumo Responsável (GCR) uma forma de consolidação dessa lógica.  

Esses Grupos existem em várias partes do mundo e, no Brasil, não é diferente. 

Particularmente, no estado do Rio Grande do Sul, há experiências bem sucedidas, outras em 

desenvolvimento e outras surgindo.  Os GCRs têm por objetivo desenvolver a Economia 

Solidária, ou seja, uma economia distinta desta hegemônica em que estamos inseridos. Na 

Economia Solidária, o ser humano é central (e não o lucro, como na sociedade capitalista), a 

gestão é de forma autogestionária, na qual todos os envolvidos tomam as decisões juntos. 

(SINGER, 202). 

No município do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, temos, desde o ano 

de 2016, o Armazém de Economia Popular Solidária – Armazém EPS como um GCR. Esse 

Armazém é assessorado pelo Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da 

Universidade Federal do Rio Grande (NUDESE-FURG)2. 

Observando que os GCRs estabelecem uma outra relação dos seres humanos com o 

mundo, e que essa relação podemos chamar de sustentável, por utilizar os recursos da natureza 

de forma consciente. Esse trabalho tem como objetivo identificar as características do GCR 

Armazém de Economia Popular Solidária de Rio Grande - RS, buscando conhecer sua 

estrutura, desenvolvimento e metodologia.  

A justificativa deste trabalho está na necessidade de investigação de outras relações 

sociais no, e com o meio ambiente, distintas das desenvolvidas sob a lógica do modo de 

produção capitalista. Tem como hipótese que a práxis dos sujeitos que compõem o GCR 

Armazém da Economia Popular Solidária (produtores, consumidores e gestores) se 

desenvolve dentro dos princípios da Economia Solidária, difundindo os princípios e práticas  

 

 2 Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da Universidade Federal do Rio Grande (NUDESE-FURG) 

surgiu em 2003 o Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE), sendo um núcleo permanente 

tendo como objetivo oferecer apoio a projetos que tenham enfoque na promoção do desenvolvimento através de 

geração de trabalho e renda. Suas atividades são desenvolvidas a partir de projetos específicos que visam atender 

cada uma das seguintes áreas: cooperativas, micro e pequenas empresas, qualificação dos trabalhadores, ações 

de combate à fome e novas alternativas de produção e consumo. https://nudese.furg.br/historia  

https://nudese.furg.br/historia
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do comércio justo e do consumo solidário. A práxis é aqui entendida como a transformação 

do mundo, através da consciência crítica da realidade, como instrumento de luta social e como 

ato em que realiza o compromisso social enquanto está se tratando da relação do ser humano 

com a natureza e com ele mesmo. Assim, os GCRs podem ser considerados como meio de 

resistência ao consumo desmedido da sociedade capitalista, estando, portanto, articulados ao 

conceito da Educação Ambiental Crítica.  

Essa pesquisa encontra-se estruturada em uma fundamentação teórica que dá respaldo 

à pesquisa; em uma metodologia que consta a forma como este estudo vem sendo 

desenvolvido; nos resultados e discussões que apresentam uma síntese dos resultados até aqui 

alcançados, e nas conclusões que se tem até o momento. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

1.  Grupo de Consumo Responsável 

Na sociedade capitalista em que vivemos, o consumo está atrelado ao enriquecimento 

cada vez maior dos detentores dos meios de produção, que são a minoria da população 

mundial. Essa forma de consumo oprime e aliena os trabalhadores, sujeitos que são os 

responsáveis pela produção e que recebem uma ínfima parte do que foi produzido. Nesta 

sociedade, o consumidor não detém o conhecimento do processo no qual passou o produto 

adquirido, portanto, em geral, não considera a saúde dos seres humanos e de todos os seres 

vivos, nem com a degradação dos recursos naturais do planeta. 

Em contrapartida, o consumo responsável se apresenta a partir do desenvolvimento de 

um conjunto de práticas e reflexões que buscam transformar o ato de consumir em um ato 

político e cidadão, na medida em que estimula o consumidor a olhar para além do preço do 

que consome, fazendo com que ele se preocupe com as características do processo como um 

todo, desde a produção até o consumo.  

O Grupo de Consumo Responsável, conforme Pistelli e Mascarenhas (2011) é uma 

prática/relação entre produção, comercialização e consumo e seus respectivos participantes, a 

qual é justa, solidária, dialógica, transparente e de respeito mútuo. Essa forma de relação 

comercial valoriza a preservação do meio ambiente, destacando a produção de produtos 

baseados na agroecologia.  

Nesses grupos tem-se o empoderamento dos envolvidos - no comércio justo e solidário 

- no desenvolvimento da produção, desde o início da cadeia produtiva até o consumo. Relação 
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essa que é distinta da existente no modo de produção vigente. O comércio justo e solidário é 

- de acordo com o art. 2º, I, do Decreto nº 7.358 de 2010, que instituiu o Sistema Nacional do 

Comércio Justo e Solidário - SCJS - definido como prática comercial diferenciada pautada 

nos valores de justiça social e solidariedade, realizado pelos empreendimentos econômicos 

solidários. Seu objetivo é a promoção do desenvolvimento sustentável, de soberania, de justiça 

social e de segurança alimentar. Assim, de certa forma, pode-se afirmar que os GCRs se 

constituem em uma forma de enfrentamento ao modo de produção capitalista, pois visam 

práticas que vão na contramão da lógica de mercado. (PISTELLI e MASCARENHAS, 2011). 

De acordo com Gaiger (2003), o modo de produção capitalista tem como principais 

características: a produção de mercadorias que visa apenas o mercado; separação em duas 

classes – os proprietários dos meios de produção e os operários, os quais não detêm os meios 

de produção, o que desiguala os indivíduos em posição; força de trabalho, vendida pelos 

trabalhadores por salários – esta força de trabalho é transformada em mercadorias em desfrute 

do detentor dos meios de produção; e a posse ao proprietário da mais-valia – esta é extraída 

de uma parte do trabalho do operário que não é remunerado. 

Os GCRs são grupos que visam promover um espaço de interação, buscando tecer 

relações mais próximas para valorizar a qualidade do produto comercializado, o trabalho de 

quem produz e os efeitos benéficos desse circuito sobre o meio ambiente e a economia local. 

Em geral, baseiam-se na autogestão e em diversas atuações voluntárias e militantes e não 

visam lucro, diferenciando-se de lojas convencionais e empreendimentos comerciais. 

(CALABRÓ, 2016, p. 06).  

Assim sendo, envolvem a ação de diferentes sujeitos que vão desde o produtor (pessoa 

preocupada em produzir de forma justa, solidária e que não degrada com o meio ambiente) e 

o gestor (geralmente é composto por consumidor e/ou produtor associado ao grupo), até o 

consumidor responsável (pessoa consciente em consumir produtos vindos de pequenos 

produtores e produzidos de forma a não prejudicar o meio ambiente). Os produtos adquiridos 

por estes consumidores responsáveis levam em conta a preocupação com o impacto social e 

ambiental de sua produção; valorizam a cultura local e o pequeno produtor, por se comprar 

diretamente de quem domina o conhecimento da forma de produção, pagando-se, portanto, 

um preço justo, tendo em vista a qualidade do produto e o encurtamento da cadeia produtiva. 

(MASCARENHAS et al., 2014). 

O papel político impulsionado pelos GCRs está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento da consciência em relação às questões que perpassam a produção e o 
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consumo de produtos de qualidade e na contramão do que vem sendo produzido em grande 

escala, ou seja, produtos industrializados, transgênicos ou com uso de agrotóxico, prejudiciais 

à saúde humana e à sustentabilidade do Planeta. (MASCARENHAS et al., 2014). 

No “geral, o que vemos são pessoas escolhendo quais produtos vão comprar a partir 

do desejo e da necessidade, sem pensar no que esse ato provoca, para além do que seus olhos 

veem no mundo a sua volta”. Assim, “ao comprar alimentos, a maioria das pessoas se 

preocupa mais com aparência, sabor e preço, deixando de lado suas consequências para a 

saúde, o meio ambiente, a sociedade, a cultura, a economia e o mundo”. Contudo, não 

podemos esquecer que, ao escolher comprar este ou aquele produto, estamos alimentando 

também atitudes que podem ser ou não sustentáveis. (PISTELLI e MASCARENHAS, 2011, 

p. 04). 

Diante disso, o consumo responsável, como “intervenção do consumidor que entende 

que suas escolhas diárias afetam sua qualidade de vida, a sociedade, a economia e a natureza” 

se faz necessário por ajudar “a construir opções saudáveis, sustentáveis e responsáveis de 

produção, comercialização e consumo”. (PISTELLI e MASCARENHAS, 2011, p. 05). Nesse 

sentido, os Grupos de Consumo Responsável (GCR) se constituem em “experiências de 

consumidores e produtores organizados que se propõem a transformar seu ato de compra em 

um ato político, visando à sustentabilidade da própria experiência e ao bem-estar do 

planeta”.(PISTELLI e MASCARENHAS, 2011, p. 09). 

 

2.  Economia Solidária 

A Economia Solidária é uma outra forma de economia que, mesmo existindo dentro 

do modo de produção capitalista, possibilita uma relação mais saudável e sustentável entre as 

pessoas e delas, com a natureza. Conforme Singer (2002), a Economia Solidária surge de lutas 

contra a exploração dos trabalhadores e para a criação de trabalho e renda. Assim como, 

também diverge do sistema capitalista por fundamentar-se numa relação horizontal e de 

equidade entre os envolvidos. Ela defende uma relação sociedade-natureza menos degradante 

e mais equilibrada, tendo como princípio a busca constante pela sustentabilidade (SINGER, 

2002). É uma economia que busca diminuir a exploração por não ter por objetivo tirar 

vantagem de outro indivíduo e, menos ainda, de enriquecer com a destruição da natureza.  

Ainda segundo Singer (2002), a Economia Solidária baseia-se no modo de produção 

de capital em coletividade e o direito à liberdade individual. Entretanto, diferentemente do 
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capitalismo, na Economia Solidária esses princípios unem os trabalhadores em uma única 

classe. O resultado é a solidariedade e igualdade. 

A Economia Solidária durante sua história vem conquistando espaços em vários 

âmbitos como a política. Um exemplo é a criação da Lei Estadual de nº 13.531, de 20 de 

outubro de 2010.  Consta no primeiro artigo dessa Lei que a Economia Popular Solidária:  

 

(...) integrará a Política de Desenvolvimento Estadual e Regional do Rio Grande do 

Sul, visando incentivar a difusão, a sustentabilidade e a expansão econômica das 

empresas, cooperativas, redes e empreendimentos de autogestão que compõem o 

setor da economia popular solidária”. (RIO GRANDE DO SUL, 2010).   
 

Entre os outros artigos da mesma Lei consta os tipos de formação e seus requisitos 

(Art. 2º); os objetivos e instrumentos (Art. 3º e Art. 4º); o fomento ao desenvolvimento (Atr. 

5º), segundo o qual, a Economia Popular Solidária terá “prioridades e critérios diferentes para 

obtenção de incentivos” e, por fim, a Lei trata sobre o conselho estadual de Economia 

Solidária (Art. 6º ao 8º). 

De acordo com o Manual da Economia Solidária (2017), a Economia Solidária tem 

como princípios a autogestão, a solidariedade, a democracia, a cooperação, o respeito ao meio 

ambiente. O referido Manual apresenta várias formações, tais como: associações, 

cooperativas, empresas falidas, grupos informais, grupos de trocas entre outros. Ainda 

conforme o Manual citado, essa Economia atua como um movimento social e defende: 

 
o desenvolvimento integral e inclusivo, com políticas públicas transparentes e 

emancipatórias que promovam a união, a valorização do ser humano, o trabalho 

decente e autogestionário, que construam uma sociedade mais justa e solidária, 

pautada por um desenvolvimento sustentável que precisa ser economicamente viável 

a partir dos seus princípios (...). (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, 2017). 
 

Dentro desta lógica da Economia Solidária busca-se por novas formas de produção e 

consumo, as quais são uma outra forma de relação, distinta desta gerada pelo capital, entre 

produtores e consumidores. É notório o papel fundamental de se construir o conhecimento do 

processo produtivo e que os produtos da Economia Solidária são de qualidade para a saúde 

dos seres humanos e do planeta como um todo. Portanto, forma de enfrentamento ao capitalismo 

e a construção de uma perspectiva de sustentabilidade. 

Conforme Manual de Economia Solidária (2017), “o consumo sustentável baseia-se 

na ideia de que o planeta não pode suportar os velhos padrões utilizados nas últimas décadas 
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para a extração, produção, comercialização e descarte dos bens”. E, dentro dessa ideia, de 

consumo sustentável, surgem os GCRs como forma prática. 

Singer (2002), salienta que o consumo responsável é uma forma de impulsionar a 

Economia Solidária, pois esses GCRs têm como umas das concepções o desenvolvimento de 

grupos que estão dentro da lógica da Economia Solidária. Tal como ele diz: 

 

(...) via de crescimento da economia solidária pode desembocar em duas formas 

muito distintas de relacionamento com a economia inclusiva, dominada pelo capital. 

Uma destas formas seria o isolamento: a economia solidária tenderia a constituir um 

todo autossuficiente, protegido da competição das empresas capitalistas por uma 

demanda ideologicamente motivada – o chamado consumo solidário, que dá 

preferência a bens e serviços produzidos por empreendimentos solidários. (SINGER, 

2002, p.117). 
 

3. Educação Ambiental Crítica 

Dentro do contexto de produção e consumo, de transformação e de conscientização 

dos seres humanos, a Educação Ambiental Crítica se faz presente como “um processo 

educativo amplo, formal ou não, abarcando as dimensões políticas, culturais e sociais, capaz 

de gerar novos valores, atitudes e habilidades compatíveis com a sustentabilidade da vida no 

planeta” (LOUREIRO, p. 70, 2009).  

Entre tantas abordagens sobre Educação Ambiental salienta-se a Educação Ambiental 

Crítica e, portanto, transformadora “que concebe a educação ambiental como um processo 

político de construção crítica e reflexiva de conhecimentos, atitudes, valores e 

comportamentos que têm como objetivo a constituição de uma sociedade sustentável nas 

dimensões ambiental e social” (TOZONI-REIS, p. 157, 2008). Entendemos como Educação 

Ambiental Crítica aquela que: 

 
(...) promove a conscientização e esta se dá na relação entre o “eu e o outro”, pela 

prática social 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. (LOUREIRO, p. 29, 

2009).  
 

Em consonância com o autor acima:  

 

A Educação Ambiental Crítica, como estamos a entendendo, é aquela que não só 

historiciza as relações sociais na natureza, como também almeja a autonomia e a 

liberdade das pessoas, através da busca por transformações das suas condições 

objetivas e subjetivas. Existe em função da crítica ao atual modelo de sociedade, 

pelo desvelamento da mesma, por meio do desenvolvimento da consciência crítica, 

o que pode levar à transformação material da realidade e dos sujeitos envolvidos 

neste processo. (MOURA, p.180-181, 2016). 
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A Educação Ambiental Crítica se faz presente na transformação dos sujeitos por meio 

de um movimento pautado na ação-reflexão-ação, ou seja, na práxis. Essa educação está 

pautada na dialética libertadora, participativa e democrática em que o ser humano é 

empoderado daquilo que ele realmente é. E de como esse ser se relaciona consigo, com os 

outros e com a natureza. 

 

3. Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se numa revisão bibliográfica acerca dos 

principais conceitos trabalhados aqui que dizem respeito ao conceito de Grupo de Consumo 

Responsável, bem como de Educação Ambiental Crítica. Esses conceitos subsidiaram a 

compreensão do entendimento acerca da revisão bibliográfica que foi feita posteriormente em 

relação ao GCR Armazém da Economia Popular Solidária. Por meio dessa revisão 

bibliográfica, buscou-se sistematizar o que já foi produzido academicamente a respeito desse 

GCR, de modo a obtermos uma caracterização do grupo, especialmente no que se refere a sua 

estruturação, desenvolvimento e metodologia. Também fazem parte da metodologia deste 

trabalho as observações feitas pelo pesquisador enquanto parte integrante da gestão do GCR 

desde sua criação. 

 

4. Resultados e Discussão 
 

No município do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, temos desde o ano 

de 2016 o Armazém de Economia Popular Solidária – Armazém EPS como um GCR. Esse 

Armazém está incubado pelo Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da 

Universidade Federal do Rio Grande (NUDESE-FURG) e funciona através da Plataforma 

Cirandas3. Os gestores entram em contato na segunda-feira com os produtores para saber o 

que tem de produtos a serem ofertados e, então, esses são inseridos na plataforma; é aberto o 

ciclo, avisado os consumidores em um grupo de whatsApp; na quinta-feira fecha o ciclo da  

 

3 O Cirandas é uma iniciativa do FBES - Fórum Brasileiro de Economia Solidária - que tem como objetivo 

oferecer ferramentas na internet para promover a articulação econômica, social e política de quem gosta da 

Economia Solidária ou vive dela. Seus principais objetivos são: potencializar o fluxo de saberes, produtos e 

serviços da Economia Solidária; oferecer ferramentas para a constituição e consolidação de redes e cadeias 

solidárias; ser um espaço de divulgação da economia solidária e de busca de seus produtos e serviços para 

consumidores individuais e coletivos (públicos, privados e grupos de consumidores) e permitir a interação entre 

vários atores em comunidades virtuais e espaços territoriais, temáticos e econômicos. Disponível em: 

https://cirandas.net/ 

http://www.fbes.org.br/
https://cirandas.net/
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semana e, na sequência, se entra em contato - novamente - com os produtores para avisá-los 

dos produtos e quantidade que foram pedidos. Por fim, na sexta-feira a tarde, são entregues os 

pedidos. 

Esse grupo surgiu, inicialmente, com a preocupação do NUDESE com a alimentação 

saudável dos seres humanos e com a natureza, bem como, uma solução para o escoamento 

dos produtos dos grupos assessorados pelo NUDESE e de produtos advindos dos grupos locais 

de Economia Solidária. Com o auxílio e suporte do GCR Bem da Terra4, do município de 

Pelotas-RS, o Núcleo de Consumo Responsável-NCR Armazém de Economia Popular 

Solidária nasce como um núcleo vinculado à Rede Bem da Terra. Porém, no mês de dezembro 

de 2019, o NUDESE suscita uma assembleia de criação do estatuto para a formalização do 

Armazém de Economia Popular Solidária5, tornando-se assim, um GCR.    

Mais recentemente, o GCR Armazém da Economia Popular Solidária vem passando 

por mudanças no que tange a sua estruturação e metodologia, já que este, embora exista desde 

2016, foi formalizado no ano de 2020. Essa formalização foi a partir da organização - efetuada 

pelo NUDESE - de uma assembleia de constituição que se deu no final do ano de 2019 com 

alguns participantes do grupo. Foram selecionados os participantes do Armazém EPS que 

mantêm mais assiduidade no desenvolvimento das práticas do GCR e por responderem ao 

chamado através de convite da coordenação do NUDESE. 

Os participantes da assembleia de constituição do Armazém EPS são consumidores e 

gestores envolvidos com as práticas dos GCRs e, em quase toda sua totalidade, estão 

vinculados a FURG - estudantes e técnicos. Foi discutido na assembleia a estrutura do estatuto, 

a seleção dos dirigentes e o nome da associação. A partir de então, o grupo passou a ser 

oficialmente denominado de Associação Educacional para o Consumo Responsável Armazém 

de Economia Solidária Rio Grande. Essa ação era uma demanda dos envolvidos, permitindo 

ao grupo o cumprimento com as exigências da legislação. Esse GCR recebeu esse nome por 

ser um grupo educativo, com características freireanas e tendo como temática principal o  

 

4 Rede Bem da Terra: Rede de empreendimentos econômicos solidários, cujo objetivo é desenvolver a economia 

solidária na  microrregião sul do Rio Grande do Sul, através da difusão dos princípios e práticas do comércio 

justo e do consumo solidário, da construção de estruturas de comercialização compartilhadas entre os 

empreendimentos e da realização de projetos e programas de formação e assessoramento para os coletivos de 

produção. https://www.facebook.com/feiravirtualbemdaterra/ 
 5ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PARA O CONSUMO RESPONSÁVEL ARMAZÉM 

DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RIO GRANDE. Estatuto Social. Rio Grande, 2019. 

 

https://www.facebook.com/feiravirtualbemdaterra/
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consumo responsável. No momento presente, este GCR conta com 36 produtores, 3 gestores  

e 281 consumidores.  

Os produtores são originários de vários locais do Brasil. Sendo que a preferência é da 

região sul do Rio Grande do Sul. Apenas são solicitados de mais longe aqueles produtos não 

encontrados nas proximidades do GCR. Os produtos hortifrutigranjeiros são ofertados por 

agricultores familiares da cidade de Rio Grande e São José do Norte, e os produtos 

gastronômicos (pães, bolos, lanches) são de grupos riograndinos. A produção dos 

hortifrutigranjeiros é toda de forma orgânica e certificada. Os produtos gastronômicos são 

orgânicos em quase sua totalidade, contudo ainda não é viável, pois os insumos necessários 

ainda não são orgânicos e outros estão em transição, pois se localizam em regiões, onde a 

produção orgânica ainda está ilhada em meio a propriedades que se utilizam da agricultura 

convencional e usam produtos agrotóxicos. Dentre os sujeitos que compõem o GCR Armazém 

EPS há professores, técnicos e alunos da FURG como consumidores dos produtos. assim 

como pessoas com vínculos direto ou indireto com os primeiros. A gestão tem sido efetuada 

por consumidores e integrantes da equipe do NUDESE de acordo com os votos da maioria 

dos consumidores presentes na assembleia6.  

Conforme supracitado, o GCR Armazém EPS é um grupo educacional, com 

características “freireanas” com metodologia estruturada na “ação-reflexão-ação”, ou seja, 

uma práxis transformadora e libertária na perspectiva da teoria crítica. De acordo com 

Loureiro (2004), a Educação Ambiental Crítica se faz presente na constituição dos sujeitos 

por meio de práticas sociais que permitam o movimento reflexivo entre teoria e prática e entre 

o sujeito e o objeto de forma dialética, sendo, portanto, libertadora, participativa e democrática 

em que o ser humano se empodera daquilo que ele realmente é, e de como ele se relaciona 

consigo, com os outros e com a natureza. Então, uma Educação Ambiental que “procura a 

realização humana em sociedade, enquanto forma de organização coletiva de nossa espécie” 

que metodologicamente, “tem na participação e no exercício da cidadania princípios para a 

definição democrática de quais são as relações adequadas ou vistas como sustentáveis à vida 

planetária em cada contexto histórico” (p. 78 e 82). 

 

 

6 Os dados do primeiro ao quinto parágrafo, dos Resultados e Discussão, são devido a pesquisadora fazer parte 

do GCR Armazém EPS, pois ela é uma consumidora desde a origem do grupo. Assim, possuindo todo o 

conhecimento da criação e desenvolvimento do GCR desde o princípio. 
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O GCR Armazém EPS encontra-se ainda em fase de incubação - junto ao NUDESE - 

pois ainda não possui autonomia junto aos produtores e consumidores. Entende-se por estar 

em fase de incubação o GCR cujo desenvolvimento necessita ainda de formação e 

assessoramento em princípios e fundamentos da economia solidária, bem como dos 

mecanismos necessários ao estabelecimento e planejamento de negócios. Conforme o Manual 

de Economia Solidária, elaborado pela Assembleia Legislativa do RS (2017): 

[...] o Processo de Incubação de Empreendimentos Econômico Solidários 

compreende um conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria que 

percorrem desde o surgimento do Empreendimento Econômico Solidário até sua 

consolidação e que busca, através da troca de conhecimentos, fazer com que o 

Empreendimento, no fim do processo, conquiste autonomia organizativa e 

viabilidade econômica. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL, 2017, p.) 

 

De modo geral, o funcionamento dos GCRs começa com uma Formação Inicial, na 

qual se busca explicar a lógica da Economia Solidária e do Comércio Justo e Solidário como 

formas alternativas à economia capitalista, pois: 

 

Não só a comercialização faz parte da dinâmica dos GCRs. As atividades educativas 

estão sempre presentes e foram citadas as realizações de: formações abertas ao 

público geral ou restritas aos consumidores participantes, oficinas práticas, 

mutirões, rodas de conversa durante o próprio momento da entrega, degustações de 

produtos ou projeção de filmes relacionados com debates, troca de receitas e preparo 

de pratos com os produtos do GCR, saraus culturais, participação em aulas de 

escolas agrícolas, cursos, visitas ao produtor e campanhas. (MASCARENHAS et 

al., 2014, p. 05).  
 

O Grupo de Consumidores Responsáveis do Armazém de Economia Popular Solidária 

também adota esta prática da Formação Inicial. O primeiro encontro formativo ocorreu no dia 

02 de setembro de 2016 com a presença do Professor Antônio Cruz do Núcleo Interdisciplinar 

de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL/UFPel)7 que contou a experiência da 

Universidade Federal de Pelotas - UFPel com Grupos de Consumidores Responsáveis e o Uso 

da Plataforma Cirandas. Nesse encontro de saberes – entre a universidade e os grupos sociais 

– construímos juntos alternativas. 

 
7 TECSOL:  Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL) da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) é formado por docentes e discentes de diversas unidades acadêmicas com o objetivo 

de atender as demandas de grupos de trabalhadores/produtores urbanos e rurais que buscam na universidade 

apoio técnico, científico e formativo para a consolidação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).  
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Junto ao GCR Armazém da EPS, outra prática que está retornando, ainda que de forma 

remota, tendo em vista o atual momento de pandemia causada pela Covid-19, é a organização 

dos processos formativos realizados pelo NUDESE. Estes processos formativos são 

necessários para o conhecimento e entendimento do andamento do Grupo e de tomadas de 

decisões por parte dos sujeitos que o compõem, constituindo-se, portanto, em uma ferramenta 

de luta contra o consumo insustentável. Assim, as formações continuadas têm por finalidade 

a discussão da construção de outras formas de produção, comercialização e consumo pautadas 

na reflexão, na criticidade e nas ações sustentáveis, ou seja, formas não degradadoras da 

natureza, pois preconizam uma produção orgânica. Bem como, valorizam os pequenos 

produtores, pois esses sujeitos são explorados.  

 

Comercialização compartilhadas entre os empreendimentos “...aliança entre 

produtores, comerciantes e consumidores, de forma responsável e justa.” Na qual 

tem a intenção, através de suas práticas, “de, por um lado, facilitar o acesso dos 

consumidores a produtos e serviços da agricultura familiar, agroecológica e da 

economia solidária a um preço justo, ao mesmo tempo que se busca construir com 

produtores um canal de escoamento de seus produtos com remuneração mais justa 

e melhores condições de trabalho. (PISTELLI e MASCARENHAS, 2011, p. 8). 
 

Desse modo, pode-se dizer que o Armazém de Economia Popular Solidária, assim 

como os demais GCRs, desenvolve a Economia Solidária através da difusão dos princípios e 

práticas do comércio justo e do consumo solidário, da construção de estruturas de 

comercialização compartilhadas entre os empreendimentos e da realização de projetos e 

programas de formação e assessoramento para os coletivos de produção. Estas ações 

desenvolvem outras formas de relações entre as pessoas e o mundo, na medida em que não 

exploram os trabalhadores, os preços dos produtos são justos a todos envolvidos e não degrada 

com a natureza, pois o centro destas relações é o ser humano (verdadeira ontologia humana) 

- produtor e consumidor - e a natureza, logo, são relações transformadoras e humanizadoras, 

condizentes com o que propõe a Educação Ambiental Crítica.  

 

5. Considerações Finais 

Embora a formação de sujeitos nos moldes da ética pautada pela Economia Solidária 

ocorra em tempo próprio, geralmente mais lento do que se espera, tendo em vista que 

historicamente somos educados para a competição e o lucro, pode-se observar, contudo, que 

há uma conscientização dos sujeitos envolvidos no GCR Armazém da EPS, pois estes 

compreendem que suas práticas são diferentes das práticas desenvolvidas sob a lógica do 

mercado capitalista, na medida em que se preocupa com os seres humanos e com a natureza. 
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Diferente da forma de prática capitalista que se preocupa apenas com lucros e que desumaniza 

e aliena os sujeitos em todo o processo da cadeia produtiva. 

Por meio da revisão bibliográfica e observação, é possível se analisar que as 

características dos GCRs, mais especificamente, do Armazém de Economia Popular Solidária, 

tanto no que tange a sua estrutura e desenvolvimento, quanto a metodologia de trabalho 

desenvolvida, fazem a diferença nas relações entre produtores, consumidores e gestores 

envolvidos no grupo em questão. Os consumidores valorizando os pequenos produtores e 

esses, por sua vez, comercializando seus produtos com preços justos, desenvolvem um 

consumo solidário, preocupado com a saúde de todos e com a preservação da natureza. Já os 

gestores, além da preocupação com o consumidor, buscam desenvolver uma gestão 

transparente e autogestionária. Assim como, procuram trazer ao grupo pessoas, tanto como 

produtores quanto como consumidores, que estão seguindo a lógica da Economia Solidária. 

Outra ação dos gestores é participar a todos os envolvidos situações que surgem e que 

necessitam de tomada de decisões quando essas são pertinentes a fatores de amplitude. 

Portanto, a práxis dos sujeitos que compõem o GCR Armazém da EPS, com base no 

que até agora foi pesquisado e observado, pode ser considerada como sustentável por ser 

transformadora e, dialeticamente, libertadora, na medida em que se preocupa com a 

preservação e conservação do meio ambiente de forma reflexiva e dialógica. Estando, 

portanto, em consonância com o que se pode compreender do conceito de Educação 

Ambiental na perspectiva crítica. 
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Da Pedagogia do Oprimido a Pedagogia da Esperança:  

 Tributo de Paulo Freire para uma Educação Ambiental Transformadora  

 

Marcel Jardim Amaral1 

André Luis Castro de Freitas2 

  
  

Resumo: O presente artigo tem como abordagem uma reflexão sobre a contribuição de Paulo Freire para a 

Educação Ambiental Transformadora a partir das obras intituladas Pedagogia do oprimido (1970) e Pedagogia 

da esperança (1992). Este artigo é uma pesquisa de cunho reflexivo e tem como metodologia o estudo 

bibliográfico. Acreditamos que a epistemologia freiriana possibilita na concretude da Educação Ambiental 

Transformadora uma realidade educativa com chances de mudança radical de sermos e estarmos na gaia, visto 

que a Educação Ambiental Popular incentiva a intervenção no mundo tendo por finalidade a emancipação e a 

libertação. Por fim, temos por hipótese de que Paulo Freire contribui de forma significativa para pensarmos em 

uma Educação Ambiental que traga por conceitos centrais para a práxis educativa ambientalista popular a 

criticidade e a cidadania.      

  
Palavras-chave: Educação Ambiental Transformadora. Criticidade. Cidadania.  

 

  

Pedagogy of the Oppressed and Paulo Freire:   

Tribute to a Transformative Environmental Education  
  
Abstract: This article approaches a reflection on the contribution of Paulo Freire to Transformative 

Environmental Education from the works called Pedagogy of the oppressed (1970) and Pedagogy of hope (1992). 

This article is a reflective research and its methodology is the bibliographic study. We believe that Freire's 

epistemology enables the concreteness of Transformative Environmental Education to be an educational reality 

with chances for a radical change of being and being in gaia, since Popular Environmental Education encourages 

intervention in the world with the purpose of emancipation and liberation. Finally, we have the hypothesis that 

Paulo Freire contributes significantly to thinking about an Environmental Education that brings criticality and 

citizenship to central concepts for the popular environmentalist educational praxis.  

  

Keywords: Transformative Environmental Education. Criticism. Citizenship.  

 

  

Pedagogía del oprimido y Paulo Freire:  
homenaje a una educación ambiental transformadora  

  
Resumen: El presente artículo aborda una reflexión sobre la contribución de Paulo Freire a la Educación 

Ambiental Transformadora a partir de los trabajos denominados Pedagogía del oprimido (1970) y Pedagogía de 

la esperanza (1992). Este artículo es una investigación reflexiva y su metodología es el estudio bibliográfico. 

Creemos que la epistemología de Freire posibilita que la concreción de la Educación Ambiental Transformadora 

sea una realidad educativa con posibilidades de un cambio radical de ser y ser en gaia, ya que la Educación 

Ambiental Popular incentiva la intervención en el mundo con fines de emancipación y liberación. Finalmente, 

tenemos la hipótesis de que Paulo Freire contribuye significativamente a pensar en una Educación Ambiental 

que aporte criticidad y ciudadanía a conceptos centrales de la praxis educativa ambientalista popular.  

  

Palabras clave: Educación ambiental transformadora. Crítica. Ciudadanía.  

  

 

 

 1Doutorando em Educação Ambiental (PPGEA) e mestre em Educação (PPGEdu), Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), e-mail: amaral.marcel@yahoo.com , bolsista CAPES.  
2 Doutor e Mestre em Educação (PPGEdu/UFPel) membro do corpo docente da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), e-mail: dmtalcf@furg.br 

15 

mailto:amaral.marcel@yahoo.com
mailto:dmtalcf@furg.br


 

140  
 

Primeiras Palavras   
  

“É isso minha gente, gente do povo, gente brasileira. Esse Brasil é de todos e todas 

nós. Vamos em frente, na luta sem violência, na resistência consciente, com 

determinação tomá-la para construirmos, solidariamente, o país de todos e de todas 

os/as que aqui nasceram, ou a ele se juntaram para engrandecê-lo” (FREIRE, 2000, 

p. 63).  
   

É com essas palavras de Freire na obra Pedagogia da Indignação: cartas 

pedagógicas e outros escritos que nós gostaríamos de iniciar este texto reflexivo. Se inserida 

em uma espiral de possibilidades e descobertas da realidade, a educação pode ser um 

instrumento capaz de transformação; em contrapartida é esse mesmo instrumento/educação 

que pode conduzir e inserir a transformação a partir de diversas limitações. Na atualidade 

vivemos uma crise de sentido, onde a educação se torna um espaço de debate – para o bem e 

para o mal – (tentativas de aprovação da lei da mordaça, reforma do ensino médio, retrocesso 

de políticas de ações afirmativas, censura ao currículo plural, não aceitação dos estudos de 

gênero e sexualidade, etc.). Diante as expressões da questão social enquanto freirianos (as) no 

e com o mundo, precisamos provocarmo-nos questionando como estamos vivendo de forma 

individual e coletiva contribuindo para a transformação social? Qual o papel da Educação 

Ambiental Popular, de seus educadores (as) e educandos (as) para pensar a gaia no hoje e a 

gaia no mundo pós-pandêmico? Através do horizonte epistemológico da Educação Ambiental 

Popular cremos que a educação possa contribuir diretamente para uma sociedade humana, 

fraterna e solidária.   

Sabe-se que historicamente para os opressores, a Educação Ambiental 

Transformadora é contraditória, visto que; da mesma forma que – para eles – ela é inútil, ao 

mesmo tempo pode instigar uma suposta perversidade, fazendo com que eles em contrapartida 

invistam para a população no geral pelo incentivo da alienação por meio da implementação 

de uma educação não transformadora. Neste sentido, para os autores deste respectivo artigo, 

a educação é constantemente boicotada; já que é projetada para a educação bancária 

(conteudista) e não para a educação da conscientização (horizonte crítico da realidade) onde a 

intenção do opressor é de que “[...] alguns pensem e que a maioria faça, que os senhores 

mandem e que os escravos executem” (GADOTTI, 1989, p. 27).   

Acreditamos que o patrono da educação no Brasil – Paulo Freire – contribui de forma 

significativa para a análise reflexiva entre educador/educando – por exemplo, sobretudo aos 

condenados da terra (FANON, 1968) e/ou oprimidos (FREIRE, 1970).  Sabemos que 
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discursos opressores e o não respeito às diferenças continuam diuturnamente através do viés 

capitalista e neoliberal. Estes discursos colonizadores não sessaram de serem denunciados por 

Paulo Freire em suas andanças Brasil a fora, fazendo com que o educador pernambucano fosse 

e ainda persevere mundialmente conhecido pelo desconforto que sua epistemologia causa 

nesta gaia de desigualdades profundas.   

Neste ano, a XII edição do Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental – EDEA  

convida-nos a indagarmo-nos sobre a “Educação Ambiental no contexto das múltiplas crises: 

Que mundo queremos?” Assim, a pesquisa bibliográfica compreenderá o desenvolvimento 

deste artigo já que esta metodologia é realizada “[...] a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). Aliás, promovemos aqui a 

reflexão das duas obras de Paulo Freire (1970, 1992): Pedagogia do oprimido e Pedagogia 

da esperança já que acreditamos serem obras inegociáveis do patrono para contribuir com a 

ontoepistemologia da Educação Ambiental Popular.   

  

Da Pedagogia do oprimido à Pedagogia da esperança: Tributo de Paulo Freire para uma 

Educação Ambiental Transformadora  

 

Se para Bell Hooks que se embasa em uma pedagogia transformadora de caráter 

freiriano seja necessário “[...] fazer da sala de aula um contexto democrático onde todos sintam 

a responsabilidade de contribuir” (HOOKS, 2017, p. 56), para os opositores de Freire além de 

piada, esta possibilidade é sinônima de atraso educacional ao formar supostos imbecis úteis, 

alienados e analfabetos funcionais. Para o filósofo e teólogo Balduino Antonio Andreola – por 

exemplo, a obra Pedagogia do Oprimido é sem dúvidas,  

  

o mais importante de Paulo Freire e expressão maior de sua pedagogia da libertação 

não é obra de gabinete, surgida das pesquisas e dos estudos isolados de um 

intelectual mundialmente reconhecido. Nasceu no âmago de um processo de 

libertação dos povos latino-americanos, processo barbaramente reprimido 

pelos regimes militares que se instalaram, na segunda metade do século XX, em 

vários países da América Latina, com o apoio político e bélico do imperialismo 

americano (ANDREOLA, 2013, p. 121) (grifos nossos).  
  

Para Andreola (2013), “[...] a realidade da opressão, na América Latina e no mundo, 

assume tantas formas, todas igualmente cruéis e desumanizantes que podemos considerá-la 

um fenômeno mundial e cósmico até” (ANDREOLA, 2013, p. 122). Também; precisamos 
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destacar que o ano de 2018 não foi propício para que os educadores ambientais populares 

comemorassem os cinquenta anos da Pedagogia do Oprimido, pois vivenciaram e analisam 

ainda, as estratégias devastadoras da pedagogia do opressor. Neste estudo, analisamos sobre a 

reflexão das obras intituladas Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, haja visto 

que temos por convicção de que ambas são essenciais para a Educação Ambiental 

transformadora em especial nestes anos de busca colonial por “neutralidade”; “escola sem 

partido” e perseguição explicita ao patrono da educação brasileira; bem como a insistente 

difamação do maior intelectual brasileiro reconhecido internacionalmente e estudado pela 

Universidade de Harvard.  

Partindo de reflexões sobre a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Esperança, 

destacamos que as obras do patrono são críticas a educação e seu sistema perverso com o 

reprodutivismo constante da educação bancária. A todo o momento, Freire, pede ressalvas 

e/ou cuidado com o desumanizado (opressor) - aquele que se impõe sobre o oprimido na busca 

pela manutenção do poder e de seus próprios interesses. Apesar de suposta impotência (ser 

menos) diante o opressor, Freire expõe a necessidade do oprimido se reconhecer enquanto tal 

visando de forma coletiva à promoção da mudança e/ou transformação. Zitkoski  

(2010) afirma que “[...] para Freire nossa vida só tem sentido na busca incessante pela 

libertação de tudo aquilo que nos desumaniza e nos proíbe de ser mais humanos, dignos e 

livres em nosso ser existencialmente situado” (ZITKOSKI, 2010, p. 54).  

 Com isso, a classe oprimida buscando a libertação, desconstituiria o processo de 

desumanização tornando a sociedade humanizada. Para Freire enquanto o opressor se ilude na 

lógica de que “[..] ser mais” é sinônimo de (potência, poder e vigor em relação aos oprimidos); 

estes que são estereotipados como “ser menos”; devem lutar por “ser mais” na contramão da 

lógica elitizante, não desejando e/ou projetando tornar-se opressor de oprimidos e nem 

opressor do próprio opressor e sim adotando um perfil restaurador; ou seja: restaurar a 

humanidade por meio das relações e assim romper com as desigualdades sociais. Contudo, 

para que o oprimido possa direcionar-se para “ser mais”, e adquirir a consciência de que é um 

ser humano incompleto, inconcluso e inacabado; deve atentar-se para a necessidade de 

libertação. Queremos dizer com isso que - a libertação é essencial para a não mais alienação 

do opressor tal que Zitkoski (2017) de forma mais especifica, afirma: o despir do 

constrangimento e esgotamento das dimensões biopsicossociais impostas aos adjetivados 

oprimidos, visto que a alienação bloqueia as ações destes e de forma psicológica acaba por 
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fortalecer os problemas e dificuldades fragilizando assim as potencialidades do indivíduo para 

“ser mais” – vocação para a humanização.   

Mais adiante, Freire expõe ainda que, a escola é uma instituição política e o currículo 

trabalhado desde cedo nunca teve neutralidade, convidando o leitor a analisar a importância 

da Pedagogia Libertadora. “Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia 

humanizadora” (FREIRE, 1970, p. 77) - nesta perspectiva, ao identificar o mundo opressor, o 

cidadão que se reconhece oprimido se sente motivado na práxis a transformá-lo, pois  

“ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão” 

(FREIRE, 1970, p. 71). Busca-se aqui, portanto,  

  
uma educação que nos ajuda a construir juntos aquilo que nos iguala, que nos une 

de forma íntima, que nos humaniza: nossa dignidade e o direito inalienável que 

temos de não sermos humilhados pela justiça, pela pobreza, pela exclusão e pela 

negação de oportunidades (GENTILI, 2008, p. 149).  
  

 Com a realidade já transformada esta pedagogia libertadora deixaria de ser então a 

pedagogia dos oprimidos e tornar-se-ia a pedagogia dos homens/mulheres que se encontram 

em permanente construção e processo de não alienação, por meio da luta contra a desigualdade 

social. Fica evidente que ao tratar de “luta” o autor diretamente expõe que o processo de 

libertação não se trata de um ativismo desorganizado; mas exige reflexão para que os sujeitos 

não fiquem imersos em uma consciência ingênua. Ou seja; ao que tudo indica Freire se 

preocupa com o mero ativismo, para ele; mobilização e/ou ativismo sem reflexão é sinônimo 

da não capacidade de um indivíduo oprimido em um grupo reconhecer qual o nível de opressão 

que sofre e de que forma ela está sendo praticada; tornando-se assim uma luta e/ou ativismo 

utópico que não incentiva o dialogo legitimo em prol da causa.   

Freire denuncia ainda que o opressor impõe seu poder econômico sobre os oprimidos, 

manipulando-os facilmente se não conscientizados, inclusive na área de educação por meio da 

inserção de conteúdos que fazem com que o educando memorize e futuramente faça parte 

deste processo alienatório reproduzindo-o pelo resto de suas andanças. O autor denomina esta 

concepção de “educação bancária”; haja vista que por meio da domesticação os educandos 

naturalizam a transmissão de conteúdos desde a educação básica, tal que estes passem a 

adotarem ideias e ideologias em que a elite transmite, sem nem mesmo a contestarem e por 

meio do reprodutivismo podem vir a defenderem a meritocracia, práticas de 

empreendedorismo e etc. Esse contexto vem nos alertado que,   
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a realidade vivenciada pelos diferentes, as subjetividades, interseccionalidades, as 

lutas, resistências e as consequências psíquicas que a pedagogia do opressor causa, 

tem sido amplamente negligenciado pelas estruturas institucionais. A cultura da 

intolerância presente aos diferentes e a colonização não mais tão tímida e silenciosa 

no século XXI escancaram as vulnerabilidades que os adjetivados grupos 

minoritários sofrem por séculos (PEREIRA; AMARAL, 2020, p. 23-24).  
  

Aqui – também percebemos a impossibilidade de uma Educação Ambiental 

Transformadora ser mergulhada no pensamento científico moderno, que já sabemos; é 

influenciada pelo cartesianismo – remetendo a ética antropocêntrica (onde o homem é o centro 

do universo e a razão/racionalidade está antes de qualquer preceito, visto que a partir desta 

propriedade o homem/mulher tem/possui o controle da natureza), já que para Descartes  

(1996) esta epistemologia proporcionaria uma “receita” de como chegar a verdade em sua 

teoria: “cogito ergo sun – penso logo sou” e/ou penso logo existo, colocando a razão humana 

como única e exclusiva forma de existência. Esse horizonte acaba contrariando, os valores de 

uma Educação Ambiental Transformadora que tenha a compreensão do ambiente necessário 

e inegável para nossas vidas já que o modelo que o cartesianismo propõe impede, por exemplo 

– a abordagem de uma crise ecológica dentro de uma complexidade de características e 

peculiaridades presentes.   

Nossa linguagem passa a ser estrita a explicação sem qualquer integração das 

dimensões humanas, ou seja; ao sermos inculcados pelo reducionismo não temos as mínimas 

possibilidades de complexidade, caindo, por exemplo – em muitas matrizes curriculares 

presentes no Brasil comprometidas com o paradigma antropocêntrico em sua versão 

cartesiana, não possibilitando, por exemplo educandos conscientes a ponto de terem 

motivação para interferir nas realidades que devam ser transformadas. Aliás,   

  
[...] 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 quais, na qual a 

sustentabilidade da vida, a atuação política consciente e a construção de uma ética 

que afirme como ecológica sejam seu cerne (LOUREIRO, 2004, p. 90)  
  

Nesta conjuntura, podemos dizer que a Educação Ambiental Transformadora “[...] é 

aquela que ao longo da História da própria Educação, insiste em fazer a seu respeito e também 

sobre o sentido social do ato de educar, as perguntas mais radicais” e “[...] as mais difíceis, 

para se obter, se isso é possível, as respostas mais concretamente utópicas” (BRANDÃO, 

2006, p. 10).  A experiência do saber feito, no processo de redemocratização é extremamente 

essencial para romper com a formação tecnicista/mecanicista que só acentua as desigualdades 

entre o oprimido e o opressor.   
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O autor ressalta que somos todos sujeitos históricos, políticos, sociais e culturais, e é 

papel da educação, da militância, das instituições, ter a compreensão de como a sociedade 

funciona, de como nós somos organizados, e da forma com que os papéis sociais são 

instituídos, reforçando os extremos entre quem detém e não detém recursos mínimos de 

sobrevivência. O “inédito viável” trazido por Paulo Freire, conceituado na pedagogia do 

oprimido, compreende como o processo de conscientização auxilia no amadurecimento do 

sujeito frente a reflexão crítica de sua condição no mundo, fazendo das “situações limites” o  

“percebido destacado” na concretude do seus sonhos e resistências, com vistas a 

transformação social desejada.  

Se “[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1970, p. 96); faz mostrar que Paulo Freire crê 

na relação horizontal do educador com o educando (ambos com sua visão de mundo); onde 

não há autoritarismo - relação vertical do educador com o educando. Quero dizer com isso 

que – por meio do diálogo o educador valoriza os saberes prévios e experiências do educando 

onde a autoridade do educador se revela na contribuição deste com a partilha de ideias que já 

possui. Ou seja; ao contrário da concepção de educação bancária o educador aqui – já não é 

mais o mediador, os conteúdos programáticos não são produzidos e sintetizados de forma 

pedagógica onde o educando recebe informações do educador visto não possuir qualquer 

saber. Para Freire, o mundo (conhecimentos, saberes que influenciam a vida social, etc.) passa 

a assumir a mediação e o educador e o educando juntos são incentivados a troca de 

experiências e informações e ao se depararem com esta realidade ambos aprendem de forma 

conjunta (ciclo gnosiológico).   

O diálogo (relação horizontal) é essencial para que haja o conteúdo programático e 

sucessivamente os “temas geradores” que haverão de trazer à tona discussões para o 

surgimento da problematização de diversos aspectos, já que bem sabemos: a pedagogia 

freireana é antônima da focalista e neste sentido, a todo o tempo faz reflexões do modo de ser 

e conviver – resistir existindo, onde por vezes vivemos,  

  
as contingencias de um presente que ainda não anuncia um porvir de esperanças. 

Assim eu sinto a necessidade de que existir no tempo presente é precedido pelo 

verbo resistir. Nesse sentido a condição ontológica da resistência traz consigo a força 

e a necessidade do meu existir (PEREIRA, 2019, p. 32).     
  

Na obra Pedagogia da esperança, Paulo Freire situa ao leitor o momento histórico em 

que foi escrevendo a Pedagogia do oprimido, trazendo à tona como determinados conceitos e 
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teorias foram se constituindo no seu quefazer de docente/militante político/exilado. Durante a 

reflexão da obra, é possível analisar algumas críticas à pedagogia do oprimido que foram se 

constituindo nos mais variados contextos, bem como a forma em que determinados grupos, 

dialeticamente utilizam-se das reflexões como uma possibilidade de indagação sobre sua 

condição em determinado contexto histórico.   

Esse processo de consciência é o que nos diferencia de outros seres: a questão da 

ontologia universal que vê todos os seres do universo como sujeitos inacabados, inconclusos, 

incompletos. Na acepção de Paulo Freire, a “ontologia humana” nos possibilita a partir da 

consciência refletir sobre essas incompletudes. Somos seres históricos e o papel da educação 

nessa relação que nos diferencia de outros seres, é justamente no processo constante de 

construção e reconstrução. Durante os diálogos que o patrono da educação brasileira realizou 

nesses quinzes anos de exilio, traz sua percepção em relação à necessidade de uma “unidade 

na diversidade”, nos diálogos com os militantes, na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Nesses grupos “minoritários”, a fome, a falta de moradia, a exploração pela mão 

de obra barata, o racismo, a homofobia, a falta de saúde e educação, o toca da mesma forma, 

sem que para isso, a “unidade na diversidade” deixe ou minimize, as lutas individuais de cada 

grupo (LOUREIRO; FRANCO, 2014).   

É evidente a relação que Freire faz da “esperança” como ferramenta para a Luta, ela 

nasce das práxis da relação do homem com a vida concreta, com as percepções, com os limites 

e fazeres que a vida cotidiana regula nessa condição ontológica. O diálogo nesse processo é 

essencial, haja visto que na obra a importância da luta dialógica contra as formas de opressão 

que nos aprisionam nas injustiças, nem sempre são percebíveis aos “olhos” de quem se 

encontra nas condições de subalternidade, miserabilidade e/ou vulnerabilidade social.   

Nesta conjuntura, não podemos reproduzir discursos, formas de expressão que 

reforcem as formas de preconceito, de estereótipos que inferiorizam grupos específicos, a 

violência retratada na linguagem com sua posição ideológica precisa ser analisada. É preciso 

ter criticidade em virtude dos “saberes” que são considerados importantes na composição de 

conteúdos programáticos nas escolas, bem como compreender a importância da valorização 

do saber popular trazido pelos educandos e pela comunidade escolar, que faz e expõe as 

relações sociais daquele determinado território. Todavia “[...] precisamos também saber o que, 

por quê, para que estamos aprendendo” (GADOTTI, 2008, p. 95) para que no decorrer do 

processo, percebamos que “[...] os sujeitos precisam tomar em suas mãos a história de 

construção das suas caminhadas em direção ‘ao ser mais’ [...]” (PALUDO, 2001, p. 95), visto 
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que a educação ambiental transformadora é “[...] elemento estratégico na formação de ampla 

consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na 

natureza” (LOUREIRO, 2002, p. 69).   

  

Considerações Incompletas, Inconclusas e Inacabadas  
  

Embora nem todo o conteúdo curricular seja manipulado e/ou tendencioso; a 

concepção de educação bancária inserida nas instituições de ensino de forma velada e/ou 

implícita tiram do educando a capacidade crítica de reflexão que mais tardar poderá ser 

utilizada como recurso de outros conhecimentos que estão expostos a ele na sociedade.   

Enquanto educadores ambientais populares cremos que é por meio da criticidade que 

se gera a possibilidade de ampliação para a compreensão dos contextos que influenciam 

determinada problemática; incentivando os educandos (as) a desconstituição de um conceito 

previamente formulado. Este processo se dá em meio à investigação dos temas geradores no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem – esforço coletivo de consciência da 

realidade e autoconsciência, onde os educandos descobrem e/ou percebem a ineficiência da 

prática mecanicista.   

Vale ressaltar que para muito além da transmissão de conteúdos, a concepção de 

educação bancária cunhada por Paulo Freire denuncia que o espaço escolar também é um 

instrumento de opressão, embora muitos educadores ambientais populares estejam a serviço 

da libertação, direcionando os educandos a uma consciência crítica de quaisquer que sejam os 

conteúdos, visto que a educação ambiental transformadora nos convida a repensarmos nossas 

práticas pedagógicas e a assumirmos um compromisso ético com os diferentes e excluídos do 

processo educacional, visto que aqui – lutamos por uma educação democrática e 

consequentemente a concretude de uma escola com participação social, responsabilidade 

cidadã e o respeito a diversidade.   
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1. Introdução  

 

A Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental - MOLA teve sua primeira 

edição em novembro de 2019, nas dependências da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG (RS). A partir das reuniões dos/as discentes do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental (PPGEA/FURG) para execução do evento tradicional “Encontro e 

Diálogos com a Educação Ambiental - EDEA” surgiu a ideia de criar uma outra perspectiva 

para pensar a Educação Ambiental (EA), tendo nas Artes seu foco de estudos. 

Com o objetivo de contar com a participação dos profissionais do campo das Artes e 

de outros grupos sociais, abriram-se inscrições gratuitas, com ampla divulgação nas redes 

sociais, de forma a atrair a atenção de professores/as e estudantes da rede pública, artistas não 

profissionais e também aqueles/as que ainda não tinham preenchido nenhum desses espaços 

e, agora, poderiam “se arriscar” a partir da EA. Desde o início, a questão primeira da MOLA 

foi compartilhar preceitos de um campo em uma de suas aberturas sensíveis, as Artes, com 

recepção para pessoas de diferentes lugares e graus de escolaridade.  

Além da organização, como logística, espaço, estrutura e outros elementos necessários 

para a promoção de um evento, os/as discentes responsáveis também buscaram embasar a 

mostra por meio de dois importantes conceitos, que poderiam ampliar não somente os 

resultados, como também sua posterior análise. São eles: A Educação Estético-Ambiental e a 

Educomunicação. Ambos campos convergentes à EA, compuseram a formatação da mostra 

no que diz respeito a redação de seus documentos, apresentações, escolha de corpo curatorial, 

tratamento do público-alvo, temáticas e todas as ações que deram o seu contorno.  

Importante acrescentar que a MOLA foi um evento realizado de forma voluntária 

pelos/as discentes do PPGEA/FURG interessados/as em colocar algumas das teorias de suas 

pesquisas em prática e democrática discussão. Sua execução, por fim, reuniu 66 trabalhos, 

distribuídos por diferentes expressões artísticas e linhas de pesquisa, e destes, 14 foram 

selecionados para apresentação no palco diante de um grande público.  

O presente artigo, trata-se, então, de uma primeira análise dessa experiência - uma 

pesquisa em andamento que segue no ano corrente pelos/as autores/as. A proposta justifica-

se em um cenário no qual a MOLA vai para a sua segunda edição, ganhando cada vez mais 

forma e público interessado/a em pensar a EA por meio das Artes, inclusive, ampliando-se 

com a participação de pesquisadores/as da Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá - 

Colômbia.  
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Assim, apresentamos a análise por meio de quatro parâmetros orientados por uma 

pergunta principal: Que tipo de resultados a MOLA alcançou em termos de participação 

do público e como tais resultados tiveram reflexo de suas bases conceituais? Neste 

sentido, a partir de uma metodologia quanti-qualitativa, os dados que aqui se apresentam 

demonstram o esforço de inspirar diversos grupos sociais a se projetarem como artistas e 

revelarem pensamentos sobre o meio em que vivem - caso que concluímos como profícuo 

para a pesquisa no campo. Entretanto, como trabalho em andamento, seguirá sendo observado 

a posteriori, ampliando-se para outras análises possíveis. 

 

2. Fundamentação Teórica: Pontos de intersecção de conceitos diferentes na Educação 

Ambiental 

 

Para iniciar esta seção, antes do tratamento de qualquer um dos temas mencionados, 

vale dizer que tanto a Educação Estético-Ambiental, como a Educomunicação, comportam 

conceitos da EA. Portanto, os apontamentos feitos aqui levam em consideração os elementos 

que a consolidaram como um campo político e de estudos; e a forma como os/as 

pesquisadores/as que atuam por este meio pensam a natureza em seu sentido mais amplo, 

ainda que esta tenha espaço para diferentes matrizes. 

Os/as autores/as do presente artigo consideram a EA como uma possibilidade de 

prática social, um processo teórico-prático em que um/a dialoga com o/a outro/a e se educa 

em uma dinâmica coletiva, que envolve outros elementos que não apenas os do conhecimento 

hegemônico (SANTOS, 2010), mas também questões morais, éticas e de valorização de 

diferentes saberes, assinalando, principalmente, que a relação sociedade-natureza não pode 

ser pensada em uma forma de oposição ou distinta.  

Por este motivo, tem uma base anticapitalista e é largamente pautada, em sua dimensão 

educativa, por pesquisadores/as como Paulo Freire quando, por exemplo, quando menciona a 

“palavra criticizada” (1983, p. 44) sobre um ensino-aprendizagem revolucionário. É neste 

movimento que observamos na maior parte da produção de Freire, temáticas como 

conscientização, autonomia, liberdade e práxis social, sendo que as mesmas se desenvolvem 

a partir de uma historicidade que organiza uma “temporalização do espaço” (1983, p. 47). 

Discorremos mais sobre este tema ao final desta seção, em que os pontos levantados podem 

se tornar mais “visualmente” convergentes.  
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Partindo para o primeiro referencial teórico, nos dispomos a pensar brevemente sobre 

a Educação Estética. Para seus/suas pensadores/as (ESTEVEZ, 2003; DOLCI, 2015), a Arte 

é um meio fundamental para o desenvolvimento de processos educativos, abordando a palavra 

“estética” como referente ao estudo e a conceituação das belezas, enfatizando-se o plural. 

Neste sentido, estão inscritos nesse tipo de processo os exercícios da criatividade, a construção 

de histórias orais e narrativas por meio de expressões como o teatro, a dança, o cinema, a 

pintura, a fotografia, etc. Desse modo, anseios, ideais, dúvidas e tudo o mais que pode emergir 

em uma dinâmica no ambiente educativo, invariavelmente, passa por uma tradução de 

linguagens. Além disso, esse trânsito pode colaborar para uma estrutura mutável, de acordo 

com os seus contextos e demandas. 

Seguindo esta orientação, tais autores/as consideram que a Arte é um ponto central 

para transformações sociais e individuais que resultam na evolução humana. Sublinhando a 

dimensão ambiental neste pensamento estético - aproximação construída nas pesquisas que se 

encarregam de tal discussão - o conceito viabiliza a formação das pessoas por meio de 

pretextos que inspiram a pensar as relações dos/as seres humanos/as e outros que compõem a 

natureza com o seu meio. Ademais, a refletir sobre a crise socioambiental global sustentada 

por modos de vida legitimados por meio, então, do que foi chamado de Educação Estético-

Ambiental (ESTEVEZ, 2003). 

Assim, tal termo, também chamado de educação dos sentimentos e do sensível, 

configura-se um encontro frutífero para desenvolver a EA que se considera emancipatória. 

Isso porque conta com a ampliação dos sentidos humanos para reencontrar outras percepções 

e alcançar novos resultados dentro da academia, por vezes, ainda um tanto dura quando se 

trata de saberes populares, ainda que “entre os corredores das universidades”.  

Por outro lado, hoje, essa relação tem sido bastante alargada, dado o alto número de 

produção científica que se utiliza de outras formas de diálogo conceituais, possibilitando, por 

exemplo, uma Educação Estético-Ambiental. Para Dolci (2015 p. 140), tal inter-relação pode 

“(...) contribuir na práxis de professores e educandos, resultando em relações ambientais 

adequadas de modo mais afetivo”. O debate entre percepções científicas, do que é certo ou 

errado, ainda vive e se confronta, algo que consideramos positivo, pois a dúvida leva sempre 

a algo mais adiante – e nisto as ciências estão em consenso. 

Em movimento semelhante, está a Educomunicação. Com a percepção de que o 

aparelho comunicativo oferecia poder e promovia dominação em grande escala, os 

movimentos populares buscaram sair da posição de quem apenas ouvia o que era dito, para o 
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lugar de quem também falava e podia ser considerado/a. Tal fenômeno foi localizado como 

uma via de resistência dos grupos sociais que confrontaram as ditaduras na América Latina e, 

atualmente, é pesquisado por autores/as de diferentes áreas do conhecimento, como a própria 

Comunicação, as Artes, a História, a Educação3. 

Inserida no campo da Intervenção Social, justamente por mediar relações, a 

Educomunicação desloca-se, então, do eixo da mídia para o eixo do ecossistema 

comunicativo, tratando das pessoas e do conhecimento por meio da troca e negociação de 

sentidos (MARTÍN-BARBERO, 2000). Neste esforço, coloca as pessoas que antes ocupavam 

o papel de mero/a espectador/a no papel de produtor/a de discursos que encontra seus/suas 

interlocutores/as a medida em que promove uma comunicação democrática e dialógica. 

Desde sua sistematização por parte de estudiosos/as, a Educomunicação tem sido 

fortalecida conceitualmente para qualificar as relações comunicativas nos espaços que 

preenche. Complementando-se na companhia do adjetivo socioambiental, a Educomunicação 

pode ainda abordar, de forma temática, a dimensão pedagógica dos processos comunicativos 

ambientais, propondo o alargamento dos espaços de diálogo e o acesso à informação 

socioambiental, por meio da democratização dos meios de comunicação com a possibilidade 

de “educar ambientalmente” (BRASIL, MMA, 2008).    

Olhar para conceitos que foram inspirados e/ou contemplam muitos dos princípios da 

EA no Brasil4 nos ajuda a entender também um pouco de como esse campo político e de 

pesquisa atua nas Ciências: buscando tanto o melhoramento das relações entre ser humano/a 

e meio; quanto a diminuição das desigualdades entre as sociedades diante de um 

desenvolvimento que não tem sido, nem para todos/as, nem visando a qualidade de vida do 

planeta. Por fim, pensar este campo junto aos conceitos brevemente explicitados acima, 

facilita a visão de suas convergências, dando contorno a ideia de que, na verdade, é difícil 

separá-los em diferentes partes, ainda que cada um deles tenha especificidades. Afinal, Freire 

(1983) nos diz que “a comunicação é fundamental para a coparticipação dos sujeitos no ato 

de conhecer”, enquanto as artes também são capazes de ampliar os nossos sentidos para o 

mesmo propósito.  

 

3 A pesquisa realizada pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, coordenada pelo 

professor Dr. Ismar de Oliveira Soares, sobre o perfil dos/as pesquisadores/as do campo educomunicativo foi 

realizada entre os anos de 1997-1998. Mais informações sobre os dados podem ser acessados em: 

http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/140.pdf. Acesso em 7 de outubro de 2020. 
4 Para conhecer os princípios norteadores da Educação Ambiental no Brasil, ver o texto da Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), instituída em 1999, disponível no link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
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Com um propósito a MOLA foi elaborada: reunir trabalhos pensados pelo meio 

estético e, com tais obras, comunicar temáticas propostas pela EA em diálogo com diferentes 

públicos. Dessa forma, colocando os conceitos em “situação” (FREIRE, 1983), conscientes a 

temporalização do nosso atual espaço.  

 

3.Metodologia e Resultados  

 

Como método de análise sobre a I MOLA, utilizamos os dados que foram preenchidos 

por cada inscrito/a no evento, por meio do Sistema de Inscrições da FURG (SINSC/FURG), 

para, em seguida, criar gráficos capazes de subsidiar uma interpretação de forma quanti-

qualitativa.  

3.1. Expressões Artísticas:  

Gráfico 1: Expressões Artísticas  

 

Fonte: Elaboração Própria da autora 

Como pode-se notar pelo gráfico acima, a expressão artística que teve maior 

participação na mostra foi a de Fotografia (66,7%). Acreditamos que o motivo principal para 

este resultado seja a menor exigência de especialidade técnica, oriunda do barateamento de 

equipamentos como os smartphones que, na verdade, tratam-se de um dispositivo de registro 

que, por acaso, tem um aplicativo para ligações e mensagens. Desde a ampliação da internet 

no final dos anos 2000 em todo o Brasil, o ato do registro fotográfico via câmera de celular 

faz parte do cotidiano das pessoas nas sociedades, principalmente, para compartilhamento nas 

redes sociais digitais.  
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Neste sentido, recebemos obras de pessoas que atuam profissionalmente no campo da 

fotografia, como também muitos trabalhos realizados por meio de aparelhos telefônicos. 

Consideramos essa abertura uma oportunidade de popularizar a participação de diferentes 

públicos, ainda que uma qualidade mínima, “que possibilite a análise da curadoria” (EDITAL 

I MOLA, p. 3) tenha sido solicitada por meio do edital do evento.  

A segunda expressão mais participativa, a de vídeo (22,7%), se deu, para além de 

pessoas interessadas nesse tipo de manifestação artística, também por meio de determinadas 

oficinas de produção audiovisual e Educomunicação que um dos grupos de pesquisa 

organizadores da MOLA, o Ribombo5, realizou ao longo dos meses anteriores ao evento. Tal 

dado é verificável nas fichas inscritas por pessoas que participaram dessas oficinas, na ocasião 

da submissão de seus vídeos resultantes das dinâmicas. Acreditamos que dar visibilidade para 

os produtos gerados em processos educomunicativos, que foram exibidos e, atualmente se 

encontram no canal do YouTube da MOLA6, é onde se encontra o nosso maior ponto de ação 

envolvido ao conceito de Educomunicação na oportunidade da mostra. Discorremos mais 

sobre o tema na próxima seção.  

Por último, a ilustração (6,1%) ficou em terceiro lugar entre as expressões que 

compuseram o evento. Seu baixo número de participação se dá, justamente, pelo contrário da 

manifestação mais acusada: a questão técnica - o que é na verdade um paradoxo, uma vez que 

a fotografia, sim, tem a necessidade de um equipamento, enquanto a ilustração, por sua vez, 

nem sempre requer um dispositivo e pode ser feita, inicialmente, com o uso de lápis e papel 

para somente depois, viabilizando seu compartilhamento com o evento, fosse necessário um 

equipamento de digitalização, como um scanner ou mesmo um registro fotográfico. 

Entretanto, aqui já cabe adiantar uma crítica para a nossa própria organização neste quesito.  

No edital da I MOLA, no item “4. Das inscrições”, tal categoria foi explicitada da 

seguinte maneira: “serão aceitas ilustrações em grafite, nanquim e/ou aquarela, coloridas ou 

em preto e branco” (EDITAL I MOLA, 2019, p. 2) - o que não abria oportunidade de outros 

tipos de ilustração ao público. Apesar disso, felizmente, foram recebidos uma série de 

desenhos feitos a mão, digitalizados e inscritos no evento, ocasião em que ocorreu a ciência  

 
5 Grupo de Estudos em Gestão e Educação Ambiental, Mudanças Climáticas e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável em áreas Litorâneas - Ribombo, alocado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental 

da Universidade Federal do Rio Grande - PPGEA/FURG.  
6 Canal da MOLA no YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCdOJ7cjzahGdXwGXh9BoLhA?view_as=subscriber 
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do grave erro e pode-se, então, permitir a concorrência dos mesmos junto às outras obras. 

Certamente, se tivesse sido incluída a palavra “desenho feito à mão, digitalizado para a 

realização do upload no sistema de inscrição” no texto do edital, tal categoria estaria muito 

mais próxima do que poderíamos chamar de “popular”.  

Por fim, reconhecemos que a baixa composição de trabalhos da categoria de 

ilustração no evento tem sua origem na própria organização da mostra que, desde o início, tem 

intuito popular e, por isso, busca maior participação de artistas sem nenhum tipo de 

especialização qualificada em artes. Do contrário, busca inspirar diversos públicos a pensar a 

EA por meio das manifestações artísticas promovidas pelo evento.  

 

3.2. Gênero: 

Gráfico 2: Gênero  

 

Fonte: Elaboração Própria da autora 

 

O gráfico acima apresenta o segundo dado que disponibilizamos neste artigo: a 

participação de gênero na MOLA. Tal discussão será, forçosamente, reduzida a inscrição 

identitária, a partir de nomes comumente masculinos ou femininos, uma vez que na ficha de 

cadastro não foram inseridas outras opções de identidade de gênero que devem ser feitas para 

nos aproximar de um evento mais inclusivo, tais quais: i) travesti; ii) trans feminino; iii) trans 

masculino; etc. Entretanto, a crítica aqui é feita simplesmente pela presente necessidade de 

uma posterior análise do evento para este artigo, quando a presença de tais informações 

poderiam emprestar maior riqueza de detalhes sobre o público da mostra. Por outro lado, como 
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a MOLA tem seu enfoque direcionado aos trabalhos populares de arte, e ainda não chegou a 

apontar para esta temática mais restrita igualmente importante, não acusamos nenhuma falha 

de inclusão, somente de geração de dados mais específicos para análises de diferentes 

vertentes. 

Feito este relevante cabeçalho, voltamos aos números possíveis, que nos mostram 

que mais da metade dos/as participantes inscritos/as no evento foram homens (68,2% homens, 

31,8% mulheres). Essa informação reflete o que já ocorre na “História da Participação de 

Mulheres nas Artes no Brasil”, quando estas somente, como aponta Loponte (2012, p.14) 

“habitam as margens e as notas de rodapé de uma história da arte oficial, herdeira de uma 

historiografia ocidental, carregada de cânones construídos a partir de um ponto de vista 

masculino”. Para a autora, com uma grande ausência de representatividade de mulheres 

consideradas “artistas” no país, do ponto de vista profissional ou não, a consequência não seria 

outra senão uma enorme dificuldade de que as mulheres se sintam inspiradas a “se arriscarem” 

a pensar o mundo por meio dos sentidos e, efetivamente, colocarem tal pensamento em um 

papel, traduzirem para um vídeo ou em uma fotografia.  

Observando pela perspectiva do gerenciamento de um evento, poderíamos apontar 

para problemas na divulgação? Isto é, quem convidamos ao evento? A maior parte desta fase 

da execução da mostra foi realizada por meio da rede social digital Instagram. Em relatório 

gerado pelo próprio aplicativo, levantamos a informação de que, de um total de 329 

seguidores/as, 66% destes/as são mulheres na faixa etária de 25-34 anos, em sua maioria. 

Assim, concluímos que este não tenha sido o problema.  

Outro ponto de observação possível seria a localização do evento: a universidade. 

Ainda que não fosse uma exigência estar presente no evento para se inscrever, e ter a 

possibilidade de seleção, já ter ciência da impossibilidade de sua presença no dia da 

apresentação da sua obra, poderia ser um fator problemático para um grande número de 

mulheres com filhos/as, serviços domésticos impostos a sua dedicação quase exclusiva, 

jornada dupla, às vezes, tripla, de trabalho; não ser estudante, ou seja, não ter o hábito de 

frequentar eventos universitários; entre outros limitadores que são a realidade de milhares de 

mulheres brasileiras.  

Neste ponto, ressaltamos o número de mulheres que são legitimadas nas pautas 

ambientais e das artes, em contrapartida ao de homens. Ambas as lutas tratadas por diversos 

movimentos feministas desde a década de 1970 que, somente depois de muitas ações por 

diferentes frentes, conseguiram trazer para o espaço de discussão política questões que antes 
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eram tratadas somente em âmbito privado, como os fatores de imposição social-cultural. 

Nesse sentido, para além dos debates a respeito de tudo aquilo que era identificado como 

“político”, passou-se a discutir também a vida doméstica, familiar e sexual, identificada 

anteriormente como “pessoal” (COSTA, 2005, p. 2).  

Osthoff (2010) coloca que, apesar das questões de gênero nunca terem sido uma 

prioridade na agenda artístico-política, o número de mulheres brasileiras que estão inseridas 

em pautas políticas por meio das artes, mesmo de maneira não profissional, tem se expandido 

continuamente nas últimas quatro décadas por conta das mídias eletrônicas na Arte 

Contemporânea7. Por mais que tal informação oferecida pela pesquisadora em seu trabalho 

“De musas a autoras: mulheres, arte e tecnologia no Brasil” seja inspiradora, nossa análise, 

neste ponto, não refletiu o mesmo. 
 

3.3. Eixos temáticos:  

Gráfico 3: Linhas de Pesquisa de interesse do público participante  

 

Fonte: Elaboração Própria da autora 

No edital, principal documento de orientação para participação na MOLA, havia três 

linhas de pesquisa em que os/as interessados/as em participar do evento podiam escolher para 

relacionar a sua obra a partir da temática geral do evento. Estas foram baseadas nas próprias 

linhas de pesquisa do PPGEA/FURG8, em que os/as discentes organizadores/as da mostra têm 

suas pesquisas alocadas. No documento mencionado, as linhas foram explicitadas da seguinte 

maneira:  
 

 7A Arte Contemporânea inclui as técnicas inovadoras e popularizadas viabilizadas pelas tecnologias sociais e 

eletrônicas desde a segunda metade do século XX (OSTHOFF, 2010).  
 8As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do 

Rio Grande - PPGEA/FURG podem ser conhecidas por meio do link: 

https://educacaoambiental.furg.br/pesquisa/linhas-de-pesquisan.html  

https://educacaoambiental.furg.br/pesquisa/linhas-de-pesquisan.html
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1. Fundamentos da Educação Ambiental: aqueles que discutem o campo na tentativa 

de aprofundar os pontos de partida que fundamentam as múltiplas práxis ambientais. 

Quais as epistemologias, os paradigmas, ontologias e outros saberes que estão 

impulsionando o pensar e o fazer em Educação Ambiental? Como estas raízes dos 

fundamentos se conectam aos frutos da prática e da ação nos diferentes espaços? 
2. Educação Ambiental na Educação Formal: os trabalhos submetidos a este GT 

devem abordar práticas, experiências, e vivências que tenham como foco processos 

educativos sob a ótica da EA, bem como os que estabeleçam diálogo entre os saberes 

acadêmicos e escolares desenvolvidos por todos os/as sujeitos/as envolvidos/as no 

fazer docente – educadores/as, educandos/as, gestores/as. 
3. Educação Ambiental Não Formal: são bem-vindos trabalhos que abordem a EA 

Não Formal em suas diferentes perspectivas, entre elas, educação ambiental na 

Gestão, educação ambiental com movimentos sociais, educação ambiental para a 

justiça ambiental, educação estético ambiental (EDITAL I MOLA, 2019, p. 2). 
 

A partir dos eixos de trabalho do evento, nos remetemos aos números do gráfico: eles 

mostram interesse mais equilibrado entre as linhas i) Fundamentos da Educação Ambiental 

(39,4%); e a linha ii) Educação Ambiental Não-Formal (47%); sendo que a iii) Educação 

Ambiental Formal ficou em último lugar (13,6%). Obviamente, os números apresentados 

estão atrelados: i) com a necessidade de relacionar o eixo com a temática geral do evento, ou 

seja, “Raízes da Educação Ambiental em movimento: (re)existir em tempos de retrocesso”, o 

que poderia facilitar a inscrição na linha da Fundamentos; e ii) o texto explicativo de cada 

linha de interesse no edital, no sentido da redação estar mais ou menos compreensível para o 

grande público.  

Tais dados foram uma surpresa para organização do evento por dois principais 

motivos: as oficinas ministradas anteriores a mostra, já mencionadas neste artigo, que 

promoveram um grande número de trabalhos realizados pelo eixo de Educação Ambiental 

Formal; e também pelo alto número de colegas do programa de EA envolvidos/as com o 

evento e que são professores/as do Ensino Básico e Fundamental. Ambos fatores nos traziam 

a hipótese de que o resultado seria diferente. Outro ponto relevante para esta análise foi 

perceber que, durante revisão bibliográfica sobre o estado da arte da EA no Brasil, pode ser 

constatada ligeira predominância de pesquisas sobre EA em espaços de educação formal, 

enquanto as linhas teóricas, como a de fundamentos, ou realizadas em espaços não-formais, 

ficam sempre na esteira dos eventos acadêmicos especializados no campo (PATO et al, 2009).  

 

3.4. Selecionados/as: 
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 O corpo curatorial9 da mostra, fase de grande relevância não somente para a avaliação 

dos trabalhos pela perspectiva técnica, se dedicou a revisar cada discurso intrínseco às 

mensagens artísticas para pensar suas potencialidades nos processos de EA.  Assim, foram 

selecionados 14 trabalhos: vídeo (5); fotografia (7); e ilustração (2). Destes, 8 foram 

submetidos por mulheres, enquanto 6 foram inscritos por homens; já entre as linhas de 

pesquisa, o processo foi bem equilibrado: Fundamentos da EA (6); EA Não-Formal (4); e EA 

Formal (4). Neste universo de dados, somos capazes de incluir, ainda, que entre o público 

selecionado estavam: professores/as da rede pública (2); graduandos/as de diferentes áreas 

(5); pós-graduandos/as de EA (2); profissionais das artes (2); estudantes do Ensino Médio (2); 

outras ocupações (1).  

A seleção, certamente, é parte importante da mostra, sendo os trabalhos que mais 

receberam visibilidade e que viabilizaram, efetivamente (com o microfone na mão, em cima 

de um palco, dentro da universidade) a voz dos/as artistas ao público presente, dividindo suas 

intenções com relação à obra e pensamentos sobre o mundo. A escolha dos trabalhos deu 

contornos ao evento, criou uma trama de mensagens que seus/as organizadores/as elegeram 

para registrar como potentes. Ainda assim, todos os trabalhos submetidos fizeram parte da 

exposição, estampando os corredores da universidade que davam de encontro ao palco: em 

que os/as selecionados/as poderiam ser vistos/as e ouvidos/as. Atualmente, todo o acervo da I 

MOLA é igualmente exibido pelos canais do evento, como redes sociais e página eletrônica - 

que será a jornada de um grande acervo.  

 

Discussões 

 

 Considerando as duas principais bases teóricas do evento, sendo uma delas a Educação 

Estético-Ambiental, apontamos para a construção de um acervo que se inicia na estreia do 

evento, com a inscrição de mais de 60 trabalhos que operaram três diferentes linhas de 

pesquisa em EA, por meio das Artes. A qualidade de seus discursos, certamente, nos 

emprestarão outros corpus de pesquisa pertinentes ao tema, principalmente levando em conta 

as publicações que, inspiradas pelo evento, já reúnem impressões de alguns/mas dos/as artistas 

participantes, bem como de pesquisadores/as interessados/as no assunto. 

 

 9O corpo curador da mostra foi composto por 6 profissionais de diferentes expressões artísticas que levaram em 

conta não somente a qualidade técnica, como também os discursos intrínsecos em cada mensagem artística e a 

sua potencialidade para os processos populares de EA.  
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Em relação ao segundo conceito norteador, a Educomunicação, pensamos que o 

principal movimento foram as oficinas anteriores a mostra - e que não estão em discussão no 

presente artigo - mas que auxiliaram na elaboração de trabalhos que, igualmente, tiveram seus 

discursos amplificados por meio de exibições para o público, tanto no evento, como em suas 

redes. Além disso, cada artista que subiu ao palco para falar de sua obra para as mais cem 

pessoas presentes durante o evento acabou por se envolver em uma dinâmica de fala e escuta 

que construiu um complexo ecossistema comunicativo naquele ambiente.  

 Por fim, os resultados levantados por esta primeira análise nos dizem que: i) 

precisamos popularizar, cada vez mais, nossos documentos norteadores, como o edital, para 

inspirar mais pessoas a estar no papel de produtor/a de mensagem; ii) que é necessário um 

forte movimento para alcançar mais artistas mulheres; iii) e, por último, que nossas linhas de 

pesquisa refletem um movimento em EA cada vez mais forte além-muro das escolas e/ou que, 

como organização, ainda não tenhamos chegado na sala de aula com eficiência.  

 

Considerações finais 

 

Consideramos que eventos com caráter gratuito e que atuam em setores cada vez 

mais fragilizados pelo sistema político atual, como é o caso da cultura, devem ser cada vez 

mais fortalecidos. Por este motivo, entre erros e acertos, acreditamos na potencialidade da 

proposta da MOLA realizada pelos/as discentes do PPGEA/FURG e que, com esta primeira 

experiência de organização, deverá estar atenta a sua popularização e não segmentação – 

fatores que podem ocorrer quando eventos acabam tomando grandes proporções e decidem 

por exigir qualificações, a partir de uma curadoria que pode, invariavelmente, rejeitar 

trabalhos de não profissionais – exatamente o caminho contrário que a MOLA pretende 

tomar.  

Apesar das dificuldades enfrentadas por uma organização independente, que conta 

com apoios importantíssimos, mas que ainda assim, é feita por estudantes que não tem tal 

trabalho como sua principal dedicação, isto é, realizam a MOLA enquanto estão executando 

suas pesquisas de mestrado e doutorado, qualificando seus trabalhos, em pleno campo e outras 

obrigações acadêmicas pertinentes, ainda assim, em sua primeira edição e, agora, na segunda, 

encontram fôlego para que mais setores da sociedade possam ser vistos e projetados 

socialmente em espaços que não comumente ocupam: como um/a artista, que participa de uma 
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exposição, fala de seu trabalho e comunica pensamentos; e que estes são os elementos que 

compõem uma obra de arte legitimada por todos/as. 
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O Tempo do Querer: alfabetização in loco.  
 

Sandra Lee dos Santos Ribeiro1 

  

Palavras-chave: EJA, Alfabetização, Educação Ambiental.  

 

Aos apaixonados pela EJA    
Esta carta pretende ser um alerta para as (in) visibilidades presentes no bairro onde resido 

demonstrando que, infelizmente, o analfabetismo está instalado nas costuras sociais de forma 

potente e excludente. Mas que mundo eu quero semear?  

Minha vida é um grande livro que a cada dia me oferece uma página em branco para que 

possa registrar nela a melhor das minhas experiências. Cora Coralina no seu poema Saber  

Viver afirma que “nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas”, 

então acredito que este deva ser o mundo que queremos materializado e repleto de vivências 

que nos transformem em pessoas melhores para escrever o nosso livro com páginas mais 

coloridas.   

Tenho um Projeto de Vida que se iniciou durante a minha primeira graduação. Este 

projeto é a forma que encontrei para lutar contra todos os tipos de preconceitos que tenho 

encontrado em vários segmentos da sociedade como nós, negros, os pobres, os idosos, as 

mulheres e a EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

 A palavra motivadora deste projeto é a (in) visibilidade o que me faz questionar minhas 

práticas bem como  o meu compromisso em retornar para a sociedade um pouco do que venho 

recebendo já que, ainda, continuo estudando na Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  

Quero contar para vocês que há algum tempo eu observava uma senhora que cliente da 

mesma padaria na qual compro o pão diariamente, no bairro onde moro, porque ela sempre 

solicitava a ajuda de alguém para ler o valor dos produtos impressos nas etiquetas. Nessas 

ocasiões comentava repetidas vezes: “eu não sei ler, nunca aprendi”.  

Esta cena se aconteceu muitas outras vezes e eu apenas a observava me lembrando de minha 

mãe que nunca frequentou uma escola da mesma e, também, de muitas outras mulheres que, 

ainda, escondem os seus sonhos de escolarização dentro das gavetas, no vapor das panelas, na 

espuma das roupas ensaboadas, nos ruidosos almoços de domingo em família, nos cerzidos 

das meias, na massa dos pães e no tempo.  

Um dia tomei coragem e perguntei a ela se gostaria de aprender a ler, ou como diz  

1 sandra.lee.ribeiro1@gmail.com 
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Leonor Sclair “ler para aprender”? Feliz e com um sorriso muito grande me disse que este era 

um sonho muito antigo e que aceitava a oferta Desta forma passei a ajudá-la, na sua residência, 

desde 29 de junho deste pandêmico 2020, o que tem me proporcionado uma rica experiência.   

Acredito que a Educação Ambiental é, também, olhar com empatia para aqueles que nos 

cercam e fazem parte do nosso mundo porque como diz Cora Coralina “muitas vezes basta 

ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria 

que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove”, sendo que considero 

alfabetizar uma forma de amar ao próximo e desejo, sinceramente, um mundo onde o 

analfabetismo seja exterminado.  

Quando adentramos na casa das pessoas jamais imaginamos o que podemos encontrar, 

porém, a vida nos mostra gentes que vivem no “ponto cego da sociedade” onde as políticas 

públicas não dão conta de acalentar.   

Segundo minha aluna, da qual quero preservar a identidade, o pai jamais a deixou estudar 

e muito cedo trabalhava recolhendo mariscos; a mãe a obrigou a casar-se cedo porque  

“com quinze anos já estava velha”. Dessa primeira união teve dois filhos que foram separados 

dela e da segunda união mais outros sendo um deles com Síndrome de Down e déficit 

intelectual. O que dizer de uma mulher analfabeta com mais de sessenta anos com um filho 

com necessidades especiais que comprometem a sua autonomia?   

A EJA (Educação de Jovens e Adultos) é povoada de situações como essa que nem 

fazem parte das estatísticas escolares porque são invisíveis e a vida não dá conta destas 

especificidades, mas, quero um mundo mais amoro, como diz Paulo Freire.  

Iniciei a trabalhar  a partir dos interesses dela como escrever seu nome, compreender 

os dados que estão na sua RG e com o poema de Cora Coralina, Saber Viver. Fizemos a 

leitura e a discussão dos versos que se falam muito de situações vividas por uma mulher 

madura como a minha aluna.  

Além disso, iniciei a confecção de uma manta em tricô a partir da qual fomos 

construindo a ideia de sílaba e de palavra. Os pontos seguidos nas agulhas serviram de 

exemplo para explicar que não existem espaços entre as palavras quando falamos e, as laçadas, 

para representar os espaços existentes entre palavras ou entre as sílabas durante a leitura e a 

escrita.  

Nesta caminhada, “novelo” foi a palavra norteadora para trabalharmos a consciência 

fonológica e a partir dela, outros direcionamentos foram dados, sempre ressignificando o diaa-

dia da aluna como potencialidade para a aprendizagem.  
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Além do tricô, temos produzido materiais didáticos utilizando tampinhas de garrafas 

para escrever as letras trabalhando sílabas e palavras; conversamos muito e os encontros são 

curtos, com duração no máximo de 45 minutos para não ficar cansativo. Também utilizamos 

revistas, livros, recortes, letras adesivas, canetas coloridas, cola e todos os recursos que 

possam facilitar o aprendizado dela como um quadro mágico para escrever.  

A cada dia procuro ressignificar as vivências dela para motivá-la na leitura que vai se 

desenhando em passo de caracol recheado com o mesmo entusiasmo de uma criança curiosa. 

A palavra “bolo” é outra  que surgiu durante uma conversa sobre uma visita que fez a uma 

conhecida que preparou, delicadamente, um bolo para tomarem um café, o que deixou minha 

aluna muito feliz.  

Os pequenos progressos são comemorados e, lentamente, minha aluna vai elevando a 

sua autoestima e já procura, em todos os lugares, as letras tentando descobrir o que está escrito 

nas placas, nos anúncios, na TV, nos baners e até mesmo nas paredes da igreja onde frequenta, 

porém, a todo o momento ela necessita atender ao menino que a solicita constantemente. Com 

isto estou aprendendo a ser uma pessoa melhor e plantando uma semente para o mundo dos 

meus sonhos.  

Ela já traz alguns conhecimentos prévios porque mais duas pessoas tentaram 

alfabetizála, porém, nenhuma aceitou a dificuldade que é a intervenção constante do filho 

especial. Quanto a mim, desde que iniciei este processo deixei bem claro que “o tempo de 

aprender” seria o dela e que o menino estaria inserido nos encontros, embora muitas vezes ele 

obstrua a concentração dela. É preciso compreender que eles são inseparáveis, então a 

harmonia se estabelece.  

Para “lembrar-se” das letras – este é um hábito que ela já tem e eu o ressignifico - 

fazemos associações livres que muitas vezes levam a situações engraçadas como, por 

exemplo: a letra “M” que ela memorizou como sendo de Matheus, um dos seus filhos e para 

identificar o “W” decidiu dar-lhe um nome específico: ”Matheus Virado”!  

Resolvi nomear este momento pedagógico como O Tempo do Querer – alfabetização in 

loco, que só existe porque o desejo da minha aluna em aprender é muito maior do que ela.  

E assim vamos estudando, rindo, brincando e vivendo porque é preciso “Saber Viver”!  

Referências  

https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/poesia-saber-viver-cora-carolina- Acesso em: 

15/09/2020.  
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Os jardins da vida 

Michele de Souza Fanfa 1  

Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinar; Projeto Ambiental. 

 

Meus caríssimos colegas, espero encontrá-los bem!  

Estou com 41 anos, nasci em Santa Maria, município do interior do Rio Grande do 

Sul, rodeadas por morros, cachoeiras e balneários. Nesta cidade cresci e cursei Ciências 

biológicas – licenciatura. Minha formação em Ciências Biológicas é o que me faz ser feliz 

hoje, uma educadora ambiental apaixonada. 

Antes de passar essa carta para o documento do Word, escrevi tudo em um caderno, 

sabe aquele caderno lindo que a gente compra para anotar os eventos acadêmicos, a 

metodologia da pesquisa para o doutorado, as ideias das próximas ações ambientais? Então, 

escrevi primeiro nas folhas deste caderno, apagando com borracha o que estava errado. Fiz 

isso para sentir o gostinho de quando escrevia cartas para as amigas que voltavam para casa 

nas férias escolares. Sinto saudade das amigas. 

Tenho boas lembranças da minha infância e até onde não sou traída pela memória, o 

que mais queria era estar perto da natureza. Cresci em um bairro onde só existiam casas, 

muitas árvores, praças e uma área grande para as crianças. Lembro-me de ir a pé para escola 

e no caminho roubar cenouras da horta do vizinho, amora de outra casa, ameixa, goiaba e 

várias outras frutas. Aprendi muito no caminho da escola, sobre o crescimento das plantas, 

sobre as estações do ano, o que florescia em cada uma delas, quais animais vivem nas árvores 

e se alimentam das frutas. Como disse Paulo Freire (1989) estava rodeada de árvores, plantas 

e animais que até pareciam pessoas, tal a intimidade que tinha com elas. 

Os arredores da escola muitas vezes eram mais interessantes que a própria escola. 

Uma educação não formal que invadia meus dias e eu aproveitava cada momento. O autor 

Trilla Bernet (2004) fala muito bem sobre a importância das descobertas dos estudantes nos 

caminhos até a escola, a relação entre a escola e seus arredores e, também, várias maneiras de 

explorar pedagogicamente o meio ambiente. 

O entorno da escola constitui, portanto, um ambiente físico, mas de dimensões, 

limites e significados variáveis e, por fim, inevitavelmente subjetivo. [...]. Além 

disso, para certas escolas, seu entorno não tem significado ou, se o faz, é um sinal 

negativo: a instituição é concebida como uma ilha, como um reduto que, por várias 

razões, deve ser separado o mais possível do ambiente. (TRILLA BERBET, 2004, 

p. 308, tradução nossa)  

 

 
1 fanfami@gmail.com 
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Gosto da ideia de aprender ao ar livre, de usar os espaços de educação não formal para 

a construção do conhecimento. No entanto, não lembro da minha escola usar os espaços que 

existiam ao seu redor, praças ou parque, sempre ficávamos trancados nas salas de aula ou no 

pátio da escola. Pensando bem, era um desperdício, tendo em conta a capacidade educativa de 

uma cidade.  

O tempo passou e quando terminei a graduação em Ciências Biológicas iniciei como 

voluntária no Projeto Tamar em Ubatuba-SP. Logo fui convidada para trabalhar no Aquário 

na mesma cidade, como Educadora Ambiental.  Durante o tempo em que estava nas duas 

instituições percebi que a maioria das pessoas que buscavam estágios nestes espaços eram 

estudantes de bacharel em Biologia. E acabava por questionar: onde estão os licenciandos? 

Carvalho e Motta (2014) apontam que: 

“a vivência do licenciando em biologia nestes espaços proporciona uma 

compreensão mais abrangente dos conteúdos que ele irá trabalhar durante sua 

prática docente na sala de aula e permite um diálogo entre os universos escolar e não 

escolar colaborando para minimizar uma visão estritamente biológica sobre os 

conhecimentos científicos (CARVALHO; MOTTA, 2014, p. 1.496).” 
 

Os espaços de educação não formal, institucional e não institucional são grandes 

aliados da educação ambiental. Sendo assim, minha caminhada como educadora ambiental 

me trouxe experiências riquíssimas e quando voltei para o Rio Grande do Sul inicial um 

projeto direcionado para atividades de Educação Ambiental, chama-se Praia Limpa Gaivota 

(nome da cidade onde realizo as ações, localizada no extremo sul de Santa Catarina- SC). 

Antes do isolamento causado pelo coronavírus consegui realizar uma atividade 

educativa com estudantes do 5º ano da Escola de Educação Básica Praia da Gaivota. A 

atividade aconteceu em um jardim, mas antes de se tornar o jardim era um depósito incorreto 

de lixo no centro do município de Balneário Gaivota no estado de Santa Catarina. Foi uma 

ação interdisciplinar trazendo português, ciência, artes e geografia. Para Miranda, F. H. F., 

Miranda, J. A e Ravaglia, 2010, p. 12) a Educação Ambiental tem como princípio básico o 

enfoque no pluralismo de ideias pedagógicas, “considerando-se que um dos grandes desafios 

da educação ambiental é sua inserção na educação formal sob a ótica interdisciplinar em 

consonância com as Diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental”  

Sendo assim, por meio de um processo pedagógico a pesquisa teve como objetivo 

realizar uma ação de Educação Ambiental, com foco na sensibilização e construção de 

consciência crítica nos educandos de uma escola pública estadual, sobre os impactos 

relacionados aos resíduos sólidos encontrados em espaços públicos. O município possui 23 

km de praia, nove lagoas, dunas e vegetação costeira. Ambientes riquíssimos em 
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biodiversidade que nos mostram a necessidade e a importância de ações de sensibilização 

ambiental. Para Hara (2007) é importante e necessário trabalhar EA em diferentes espaços 

educativos, possibilitando a aproximação das crianças com a natureza na tentativa de 

sensibilizá-las ambientalmente. 

A ação educativa aconteceu no período da manhã pautada nas questões ambientais 

como, resíduos sólidos, saneamento básico, composição do solo, poluição do solo e das águas, 

plantas, composição das frases, rimas e poemas. Durante a realização da atividade os 

educandos tiveram a oportunidade de esclarecerem dúvidas sobre o que viam e pensavam 

sobre o ambiente onde vivem. Ressaltando que durante toda a atividade a professora 

responsável pela turma se fez presente e participativa, sentindo-se à vontade para contribuir e 

partilhar com os estudantes a experiência de diferentes práticas de ensino e aprendizagem em 

espaços de educação não formal.  

Existe uma sensação de liberdade nas atividades extraclasse, que faz com que os 

estudantes fiquem à vontade para perguntar e questionar qualquer assunto relacionado com o 

que observam ou sobre o que está acontecendo naquele momento. Gohn (2010) nos diz que 

essas atividades despertam a relação das crianças com o meio ambiente e sua formação em 

cidadãos críticos.  

Ao final da ação solicitei aos estudantes que criassem frases, poemas e rimas para 

deixar como mensagens no jardim. As frases elaboradas pelos estudantes demonstraram o 

quanto eles se sensibilizaram com as questões ambientais. Vou apresentar algumas das frases 

construídas pelos estudantes, são 23 frases, mas vou apresentar as que foram colocadas nas 

plaquinhas por escolha dos educandos. 

“A natureza nos criou”; “Não jogue lixo por aí, e limpe a sua cidade”; “Ame a natureza 

que a natureza vai amar você”; “Se o oceano ficasse parado, você gostaria do que vê?”; “O 

mundo precisa de você, ajude ele”;  “As coisas mais simples é o que nos faz sorrir”; “Proteja 

a natureza, não polua a natureza que nos dá vida” e “Natureza, paz, felicidade, a natureza não 

é só uma planta, ela é uma inspiração, alegria, mas também bonita e magnífica”.  

Após a atividade é possível perceber pelas frases dos educandos a preocupação com o 

descarte incorreto do lixo. Para Oliveira e Gastal (2009) as atividades em ambientes não 

formais possibilitam aos estudantes compreenderem com mais clareza assuntos que já 

possuíam um conhecimento prévio. Esse tipo de atividade torna possível a compreensão 

prática das ações da natureza, assim como se reconhecer como parte do meio ambiente e não 

um observador. 
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Para Menezes (2012) as crianças podem se tornar agentes multiplicadores quando 

passam a reconhecer-se como parte do meio ambiente. Sendo assim, suas atitudes mudam e a 

necessidade de cuidar aflora. Portanto, quanto antes realizarmos atividades interdisciplinares 

em ambientes não formais, e principalmente, abordando assuntos relacionados a questões 

ambientais, maior será o despertar da consciência crítica e da preservação.   

Existe uma urgência em se trabalhar as disciplinas escolares de maneira 

interdisciplinar, oportunizando aos estudantes uma ampliação do olhar para as possibilidades 

de diálogo entre as áreas, superando a fragmentação disciplinar. Torna-se necessário 

reconhecer como educativo os espaços não formais e potencializar as atividades educativas. 

Poderia ficar aqui contando várias outras atividades, da vida e do trabalho, mas não 

tenho folha para isso. Essas lembranças e o desafio de escrever essa carta é o que acalma a 

alma em tempos de pandemia. 

Um beijo grande 

Michele de Souza Fanfa   

Mestra em Educação em Ciências  

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  
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Educação Ambiental Crítica e a Cidade: Os Conflitos Socioambientais como tema 

gerador no estágio supervisionado de Ensino de Ciências 
 

Alisson Souza Correa 1 

Pablo Santos Martins 

 Andressa Bonilha da Silva 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica; Ensino de Ciências; Cidade; Conflitos 

Socioambientais 

 

Introdução 

A crise ambiental mundial alerta para os riscos da exploração/espoliação das riquezas 

naturais no planeta - sejam elas humanas e/ou não humanas, a exemplo do surgimento de 

novas doenças, como a Covid-19. No entanto, a crise existente possui origens muito anteriores 

a atual pandemia, estando intrinsicamente vinculada com o modo de produção do sistema 

capitalista (FOSTER, 2011), intensificado com a advento da revolução industrial e 

posteriormente globalizada aos países da periferia do capital, como o Brasil.  

Torna-se desse modo, fundamental compreender a crise ambiental a partir das 

periferias. São esses lugares que poderão possibilitar à Educação Ambiental vislumbrar as 

demandas sociais e ambientais da sociedade atual. No mesmo sentido, faz-se necessário 

analisar a crise ambiental tendo como base os conflitos socioambientais, uma vez que estes 

apresentam o caráter político de denunciar as desigualdades sociais, rompendo com o ângulo 

puramente técnico quando abordado como “problemas ambientais” (LAYRARGUES, 2012). 

Debater este aspecto é importante a nível loca, visto que Rio Grande/RS é classificada por 

autores como Santos; Araújo; Machado (2013) enquanto uma cidade de “Zona de Sacrifício” 

ou então “Paraíso da Poluição”, devido a seus múltiplos conflitos socioambientais 

encontrados, em maioria, nas periferias da cidade.  

Aproximando o debate entre cidade e contexto escolar, é possível observar a partir de 

Chaigar e Redin (2018, p.196) que “o foco nas memórias e narrativas da/na cidade tem gerado 

movimentos na subjetividade de nossos estudantes além de alterações conceituais”. Contudo, 

há poucas pesquisas sobre práticas pedagógicas dentro do Ensino de Biologia que envolvam 

os temas cidade e conflito socioambientais. Para Teixeira; Vale (2010), a ausência desses 

1alissonpixain95@gmail.com 
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 debates na formação docente, a pouco formação continuada, os conteúdos estritamente 

programáticos para a área e os problemas estruturais que as escolas apresentam, são algumas 

das diversas dificuldades encontradas por professoras/es da área em articular os 

conhecimentos da biologia com questões sociais mais amplas nos espaços formais da rede 

básica de ensino.   

Entretanto, as demandas sociais e as participações ativas de estudantes especialmente 

na última década, tencionam o ambiente escolar - e por consequência o Ensino de Ciências, 

para práticas pedagógicas que revigorem pautas democráticas, afim de fortalecer a Justiça 

Socioambiental (RAMIARINA, 2016). Nesse entendimento, é importante compreender a 

classe estudantil como protagonistas e seus contextos enquanto instrumentos importantes 

de/para a reflexão. Tais diálogos não devem limitar-se apenas para fins de elucidar os 

conteúdos da área, mas sim, auxiliar no desvelamento das injustiças sociais e ambientais que 

atravessam as cidades.  

Para tal, é fundamental compreender que as relações entre Cidade e Ensino de Ciências 

são variados e não se limitam apenas no reconhecimento da biodiversidade local e do 

funcionamento de seus ecossistemas. Em uma sociedade tão desigual, vem a calhar debater 

como a degradação desses ecossistemas e a consequente diminuição da biodiversidade 

presente nesses espaços, são ações desencadeadas através da exploração humana e não 

humana, gerando riquezas econômicas – entre outras - para um grupo restrito de pessoas, 

enquanto os impactos sociais, urbanos e ambientais resultantes concentram-se nas margens e 

para quem mora nelas, para dar apenas um exemplo. 

Logo, associar o conteúdo sobre Ecossistemas com a Educação Ambiental em sua 

perspectiva crítica, reflete em potencializar os espaços de convívio escolar em espaços de luta, 

uma vez que estes são negados ou então silenciados. Desta maneira, compreender a cidade 

como espaço público de educação e afirmação da cidadania, resulta em “trabalhar e construir 

espaços que tragam vozes invisibilizadas da cidade, ao mesmo tempo que se torna uma ameaça 

às classes dominantes” (FERREIRA; BRESOLIN; CHAIGAR, 2017, p.7). Sendo assim, 

ressaltamos a importância que as relações sociais presentes nas cidades permeiem também os 

espaços formais de educação.  

Diante disso, o Ensino de Biologia articulado com a Educação Ambiental em seu viés 

Crítico, pode auxiliar no desvelamento das desigualdades sociais e dos conflitos existentes na 

cidade do Rio Grande/RS? Como ocorre a participação das/os estudantes e quais suas 
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representações sobre a cidade, o seu bairro, a escola?  A partir dessas (entre outras) 

indagações, o presente trabalho busca apresentar possíveis articulações entre a Educação 

Ambiental Crítica, os Conflitos Socioambientais em Rio Grande e o Ensino de Ciências, a 

partir do resultado de práticas desenvolvidas em estágio supervisionado e da necessidade de 

uma nova agenda educacional. 

 

Metodologia 

 

Para Arruda; Lima; Passos (2011, p.12), “o estágio supervisionado é um dos principais 

momentos formação inicial”; durante este período, os autores argumentam sobre as distintas 

possibilidades de reflexão (ainda que de maneira limitada) sobre as identidades com a 

profissão e seus inúmeros e enormes desafios. Neste ambiente, o presente trabalho é fruto de 

uma investigação realizada na disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências III, com 

duração total de 24 horas/aulas, onde as propostas pedagógicas foram aplicadas em uma 

turma de 7º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino da cidade do Rio 

Grande/RS.  

O cronograma foi planejado para abarcar discussões acerca dos ecossistemas 

terrestres tendo como tema gerados os conflitos socioambientais em Rio 

Grande/RS.  Algumas provocações que “sulearam” as aulas ao longo do estágio foram: 

Introdução aos ecossistemas de Rio Grande/RS próximos da escola, Relação dos ciclos 

econômicos da cidade com o meio ambiente; Poluições na cidade do Rio Grande; O direito à 

cidade; Meio ambiente e cidadania, entre outros. Os métodos avaliativos utilizados durante 

os estágios basearam-se em trabalhos individuais e alguns coletivos realizados 

periodicamente de forma semanal, além de uma prova teórica individual.  

Resultados 

Para este trabalho foi analisado apenas os resultados obtidos através da experiência de 

confecção de cartazes. Pode-se analisar com base no método avaliativo que as compreensões 

estudantis sobre os conflitos socioambientais em Rio Grande/RS variaram bastante nos 

diferentes grupos.  

Na figura 1, observa-se o pertencimento ao bairro que a escola está inserida, de modo 

a tornar reflexivos elementos sobre a poluição dos ecossistemas surgem. Além disto, outras 

problemáticas de infraestrutura urbana foram questionadas, como o transporte público, a falta 
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de moradia, a precarização da saúde pública e a falta de espaços de lazer (praças). Por fim, o 

grupo ainda aponta outros modelos de relações possíveis, oriundos do questionamento central 

do grupo: “Que bairro moramos? Que bairro queremos viver? ”. 

Figura 1: Que bairro moramos e qual bairro queremos? 

 

Fonte: Acervo dos próprios autores 

Na figura 2, o grupo pontuou a importância de preservar os recursos hídricos, 

sinalizando especificamente para as importâncias da água. Algumas sugestões para tal são 

apresentadas pelos grupos, como a redução do uso doméstico. Compreendendo que diversos 

são os elementos cotidianos que disputam o imaginário desses/as estudantes, como exemplo 

a mídia, consideramos a exposição ainda muito atrelada a uma perspectiva conservadora 

sobre o ambiente, evidenciando a urgência de metodologias continuadas para a expansão 

crítica e interdisciplinar sobre os conteúdos propostos. 

Figura 2: Preservar para amar. 

 

Fonte: Acervo dos próprios autores 

Por último, na figura 3, o grupo vinculou o desperdício de água à indústria pecuária, 

principalmente a partir de um texto debatido coletivamente em sala de aula sobre quem são 

realmente os grupos responsáveis pelo desperdício e contaminação dos recursos hídricos. Em 
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sua apresentação, também foram realizados apontamentos sobre essas relações a níveis locais, 

como exemplo da poluição na lagoa dos patos e da Praia do Cassino. 

Figura 3: Relações entre desperdício, consumo e indústria.  

 

Fonte: Acervo dos próprios autores  

Considerações finais 

Buscamos através deste trabalho compartilhar alguns resultados frutos de uma 

experiência de estágio supervisionado, considerado todas as especificidades da cidade, da 

escola e do bairro que a escola está inserida. Com isso, suscitamos a necessidade de práticas 

pedagógicas para o Ensino de Ciências que não se reduza apenas aos conteúdos programáticos 

previstos para a área, mas sim, que busque articulações com outras áreas do conhecimento, 

como a Cidade e os Conflitos Socioambientais. 

Não poderíamos deixar de lado a reflexão que por se tratar de uma proposta pedagógica 

com uma única turma e com apenas 24 horas aula, os desafios enfrentados no interior das 

escolas são enormes. O momento histórico que atravessamos é de sucateamento ainda maior 

dos espaços públicos, além do aprofundamento das fake news e o avanço do negacionismo 

científico, dificultando ainda mais o desenvolvimento de práticas que rompam o status quo 

dominante.    

Por fim, ainda que breve nossas experiências possibilitaram evidenciar diferentes 

resultados no processo ensino/aprendizagem. Buscamos a partir da compreensão dos 

Conflitos Socioambientais, diagnosticar as injustiças sociais e ambientais presentes na cidade, 

compartilhando com as/os estudantes e tecendo articulações sobre uma cidade diferente e ao 

mesmo tempo possível.  
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Entre tempos pandêmicos e de crise societária, a Educação Ambiental e a Filosofia na 

escola são estratégias de esperanças para uma nova humanidade 
 

Claudia Lourenço Gomes1  

 Marília Andrade Torales Campos 

 

Palavras-chave: Filosofia; Educação Ambiental; nova humanidade. 

 

As múltiplas manifestações socioambientais intensificam-se e reafirmam que a 

humanidade vive uma crise aguda. Não se trata de uma crise nova, mas sim de uma crise 

construída social e historicamente, na qual a pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) 

é apenas uma das várias respostas ao modelo de sociedade que tem conduzido os seres 

humanos a uma catástrofe socioambiental. Este modelo de pensamento e de desenvolvimento 

apresenta-se esgotado. Portanto, encontra-se insustentável em sua dimensão social e 

ecológica, visto que entre suas características marcantes está a exploração sem limites dos 

recursos naturais e a exploração humana pelos seus pares. 

A pandemia causada pelo novo coronavírus não é a crise.  A crise são os modos de 

produção e de consumo, é a devastação das florestas tropicais, a falta do reconhecimento da 

existência de limites da ação humana no meio ambiente, as desigualdades sociais, raciais e de 

gênero que são a crise. A respeito disso, Morin (2015, p. 65) afirma que “as crises se inserem 

em uma espiral nebulosa de crises cujo conjunto forma a crise da humanidade”. 

As injustiças sociais e a falta de proteção ambiental evidenciam que estamos no 

caminho de muitas crises que estão por vir. Pesquisadores alertam que o impacto causado pela 

COVID-19 pode ser menos letal do que os problemas humanitários que poderão surgir pela 

emergência climática global “as emergências climáticas globais, por si só, já se constituem 

uma severa ameaça para a humanidade” (LAYRARGUES, 2020, p. 16). 

O atual momento de choque, em que um vírus atacou sem piedade a vida humana, 

deixa escancarado e mais uma vez nos confirma que, em relação à natureza e ao corpo 

humano, ambos não têm valor; tudo é objeto de exploração: o mercado do lucro ainda tem 

primazia sobre o direito à vida. Também é possível perceber que ainda não repensamos nossos 

hábitos e nossas lutas. O cuidado e a solidariedade com o outro ainda parecem estar distantes.  

 

1 claudiakak23@gmail.com 
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Tudo conflui para reconhecermos que grande parte da humanidade não alcançou o 

entendimento de que somos companheiros de aventura da vida no planeta. 

Em uma sociedade que degrada a si, o outro e o meio ambiente, em que ecoam os 

gritos da natureza e dos injustiçados, convém debater e refletir sobre o papel da Filosofia e da 

Educação Ambiental na escola, instituição reconhecida como espaço de excelência da 

formação e transformação dos indivíduos e que, diante da crise ambiental que se aprofunda, 

precisa ter seus propósitos ressignificados e, desta forma, elaborar alternativas para responder 

às emergências e aos grandes problemas que a humanidade enfrenta.  

Neste viés, este trabalho, que é de natureza teórica, desenvolve-se a partir da seguinte 

reflexão: “a Educação Ambiental, aliada à Filosofia, pode favorecer a compreensão humana 

sobre as múltiplas relações que os seres humanos estabelecem na sociedade e na natureza e 

ser esperança para a formação de uma nova filosofia de vida para construção de uma nova 

humanidade?”. Desta forma, o estudo propõe-se a estabelecer reflexões sobre a importância 

da Filosofia e da Educação Ambiental na escola, estas que são entendidas como estratégias 

fundamentais para caminhar em direção à superação dos tempos pandêmicos e de crise 

civilizatória.  

Entendemos que é necessário constituir um novo tempo, uma nova história. Portanto, 

a educação escolar como mediadora na construção de sociedade é desafiada a elevar a 

compreensão humana dos problemas do mundo e formar sujeitos capazes de questionar a 

realidade e elaborar um novo pensar e agir para a superação dos conflitos humanitários.  

Nesta perspectiva, Layrargues (2020, p. 29) sublinha que 

A contribuição da Educação Ambiental para a construção de ‘novo normal’ pode 

ser uma tarefa civilizatória, por ser uma área social do conhecimento que tem como 

atribuições natas toda a problematização pedagógica daquilo que diz respeito às 

interações humanas e o meio ambiente. 
 

Ao falar da educação, Morin (2015) também reconhece que a sociedade 

contemporânea compreende que o bem viver está ligado aos bens materiais e aos recursos 

financeiros. E, o autor qual também destaca o papel do ensino em introduzir temas vitais para 

a regeneração cultural: 

Seria necessário introduzir na preocupação pedagógica o viver bem, o “saber viver”, 

“a arte de viver”, o que se torna cada vez mais necessário diante da degradação da 

qualidade de vida, sob o reinado do cálculo e da quantidade, da burocratização dos 

hábitos, do progresso do anonimato, da instrumentalização, onde o ser humano é 

tratado como objeto, da aceleração geral, desde o surgimento do fast-food até a vida 

cada vez mais cronometrada. Chegamos a ideia de que a aspiração ao bem viver 

necessita do ensino de um saber-viver em nossa civilização (MORIN, 2015, p. 30-

31). 
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Desta forma, o autor enfatiza o papel que a Filosofia ocupa, entendendo que ela, como 

prática da sabedoria, contribui para um autêntico bem viver. Sendo assim, caberia dar relevo 

ao que Morin (2015, p. 31), assevera, ao dizer que a Filosofia “implica uma interrogação sobre 

o mundo, a realidade, a verdade, a vida, a sociedade, o ser e a mente humana. Não se trata de 

uma disciplina, não possui compartimentos, ela problematiza tudo que depende da experiência 

humana”. 

Chauí (2000) corrobora tal pressuposto ao afirmar que a Filosofia se realiza como 

reflexão dos valores éticos, políticos, artísticos e culturais, que se ocupa em compreender e 

descrever a relação do ser humano com o mundo, consigo e com os outros, sendo um recurso 

de reflexão que estimula a tudo questionar o quê, como e o porquê. A autora destaca que a 

Filosofia está voltada para 

 
[...] a investigação sobre o mundo natural e o mundo histórico (ou humano) num 

momento muito preciso: quando perdemos nossas certezas cotidianas e quando as 

ciências e as artes ainda não ofereceram outras certezas para substituir as que 

perdemos. 
Em outras palavras, a Filosofia se interessa por aquele instante em que a realidade 

natural (o mundo das coisas) e a histórica (o mundo dos homens) tornam-se 

estranhas, espantosas, incompreensíveis e enigmáticas, quando o senso comum já 

não sabe o que pensar e dizer e as ciências e as artes ainda não sabem o que pensar 

e dizer (CHAUÍ, 2000, p.16). 

 

Diante da obscura realidade contemporânea, interrogações sobre o mundo, via 

Filosofia e Educação Ambiental, precisam ser oportunizadas às crianças, na escola, visto que 

vivermos em tempos em que é necessário questionar todos os aspectos da existência humana 

e estabelecer reflexões existenciais profundas, pois a realidade é pandêmica, as relações são 

assustadoras e o destino da vida em sua diversidade é incerto. Como afirma Loureiro (2019, 

p. 93) “são tempos históricos de agudas crises societárias”. 

A Educação Ambiental, como estratégia formativa que propõe educar para a vida, que 

favorece um olhar aprofundado sobre a existência humana e as múltiplas relações, pode se 

beneficiar e ser potencializada no processo educativo se em suas práticas acrescentarem-se as 

indagações filosóficas ou o pensamento crítico. 

Se a Educação Ambiental surgiu pela necessidade de superar as relações humanas 

causadoras de conflitos planetários e a Filosofia capacita os indivíduos a formular 

conhecimentos baseados em questionamentos, análise e reflexões sobre a realidade, revisando 

constantemente os modos de vida da sociedade, a integração de ambas podem estimular nos 



 

179  
 

sujeitos a adoção de atitudes filosóficas e ecológicas, na medida em que a prática educativa 

atua para a construção uma nova filosofia de vida. 

Tristão (2013, p. 847) contribui ao dizer que  

A Educação Ambiental é compreendida como uma filosofia de vida e não como uma 

disciplina obrigatória que se soma às outras disciplinas de um currículo ou um tema, 

mas como uma orientação para conhecer e compreender em sua complexidade a 

natureza e a realidade socioambiental. 
 

 A Educação Ambiental, como uma filosofia de vida, precisa situar os seres humanos 

na natureza e levá-los a reconhecer que há milhares de vidas no planeta, além da humana, 

sendo esta última, uma das mais recentes e frágeis, e posicioná-los na perspectiva da 

integração com o meio e do quanto somos humildes no planeta em que habitamos; que os 

indivíduos sejam capazes de compreender que a defesa da vida do planeta, no conjunto de 

todas as partes, é a condição para a continuação da humanidade e de toda comunidade terrena. 

Porque “somos um elo, embora singular, da corrente da vida” (BOFF, 2017, p.87).  

 Nesta perspectiva, Tristão (2013) enfatiza que a Filosofia é necessária para 

fundamentar a Educação Ambiental e que as aproximações entre elas se complementam e 

favorecem uma melhor compreensão sobre as interações e intenções da complexidade 

humana. 

 No quadro de degradação da vida, a construção de novos valores a partir de uma nova 

filosofia de vida para ressignificar a humanidade exige uma nova articulação escolar. Para 

Cosenza et al. (2020, p. 17)  “o ‘novo normal’ pós-pandêmico precisa respirar ares com menos 

desigualdade de classe, gênero e raça, com mais inteireza entre humanos e natureza” e a 

Filosofia e a Educação Ambiental poderão contribuir para os novos processos civilizatórios, 

oferecendo possíveis configurações sociais para uma sociedade, integradora, ética, altruísta, 

justa e amorosa (COSENZA, et al. 2020).  

 Em tempos em que os modelos econômicos, políticos, sociais e ideológicos nos 

condenam e nos desumanizam, recorremos à pedagogia da esperança, do sonho pela 

humanização (FREIRE, 1992). Portanto, acreditamos que uma nova humanidade é possível, 

mas para isso, é preciso fazer rupturas com o modelo de vida que explora e adoece, em que 

atribui preço a vida, em que a luta é pela acumulação de riqueza individual. 

Acreditamos que a Filosofia e a Educação Ambiental, ao questionarem e refletirem 

sobre a existência humana, sopram ventos de esperanças para a construção da cidadania 

reflexiva e atuante e, assim, contribuir para a formação de humanos dotados do sentimento de 

compromisso e de cuidado, de responsabilidade, de amor e de solidariedade para com todos 
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os habitantes da nossa casa comum, a Terra. Valores necessários para a inauguração da nova 

humanidade. 
 

Considerações Finais 

 A crise societária e os tempos pandêmicos refletem o quanto é destrutiva a relação dos 

seres humanos consigo, com o outro e com a natureza; não há limites para a exploração e 

“entramos em uma grande época de incertezas sobre nossos futuros, o de nossas famílias, o 

de nossa sociedade, o de nossa humanidade mundializada” (MORIN, 2015, p. 26). 

 Se a Filosofia e a Educação Ambiental questionam e refletem sobre os valores sociais 

que são mutáveis, por não se tratarem de leis naturais, é imprescindível reconhecer que 

valiosas podem ser suas contribuições para a construção da cultura do pertencimento, da 

solidariedade, da busca do bem comum, do reconhecimento de que somos companheiros na 

aventura planetária (BOFF, 2017). Pois, na medida em que questiona o sentido e destino da 

vida, que problematiza as relações estabelecidas, essa integração poderá conduzir e 

potencializar um movimento de transformação da identidade social prevalecente. 

Desta forma, a esperança convida a escola a pensar e atuar na formação de uma nova 

era, a inauguração de um novo tempo, uma nova filosofia de vida, para a construção de uma 

nova humanidade. 
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Visamos propostas que reflitam sobre a transformação e a ressignificação dos 

espaços rurais através do resgate de práticas comunitárias que deem conta das 

transformações entre as relações socioculturais e a natureza. Aproximamos a Educação 

Ambiental com a Educação do Campo, a fim de promover um espaço de reflexão e de 

construção de alternativas e estratégias locais e coletivas às problemáticas nas dimensões 

políticas, culturais e socioeconômicas agrárias. 

Conscientes da necessidade da aproximação entre a universidade e os saberes das 

escolas do campo, propomos, através da partilha de saberes, capacidades e habilidades, 

debater sobre práticas agrárias políticas, críticas e emancipatórias. 

Temáticas associadas à agroecologia, à permacultura, aos saberes do campo, 

comunitários e locais, às escolas do campo, à agricultura familiar, à segurança alimentar, à 

pedagogia da alternância e os possíveis cruzamentos entre essas e outras lutas sociais com 

a Educação Ambiental na sua complexidade e criticidade, são bem-vindas! 

 

 

GRUPO DE TRABALHO 3 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

E DO CAMPO 
 



 

183  
 

Ensaio sobre o sentido do lugar na agricultura familiar de Canguçu: uma interface 

com a Educação Ambiental 
 

Sabrina Lorandi1 

 Sérgio Botton Barcellos 

Resumo: O sentido atribuído ao lugar representa o pertencimento (ou não) desenvolvido pelos sujeitos, a partir 

das experiências cotidianas junto aos elementos do território. Sua compreensão contribui para pensar uma 

educação ambiental (EA) ecologicamente situada. Por meio desse ensaio o objetivo é buscar essa compreensão, 

a partir da fala de um agricultor familiar de Canguçu-RS. A fundamentação teórica contempla a interface entre 

a EA e o sentido do lugar, o conceito de agricultura familiar assumido nesse trabalho e um breve histórico do 

seu estabelecimento na região de estudo. Posteriormente, apresentamos os métodos e a perspectiva metodologia, 

seguida da análise dos resultados dividida em quatro categorias: diálogo e troca de conhecimento; equilíbrio e 

desequilíbrio ambiental; pertencimento e sustentabilidade; e o lugar da agricultura familiar de Canguçu.  

 

Palavras-chave: Pertencimento; identidade; agricultura familiar 

 

 

Essay on the meaning of place in family farming in Canguçu: an interface with 

Environmental Education 

 

Abstract: The meaning given to the place represents the belonging (or not) developed by the subjects, from 

their daily experiences with the elements of the territory. Its understanding contributes to think about an 

ecologically situated environmental education. Through this essay the aim is to seek this understanding from the 

speech of a family farmer from Canguçu-RS. The theoretical basis contemplates the interface between 

environmental education and the meaning of the place, the concept of family farming assumed in this work, and 

a brief history of its establishment in the study region. Afterwards, we present the methods and the 

methodological perspective, followed by the analysis of the results divided into four categories: dialogue and 

knowledge exchange; balance and environmental imbalance; belonging and sustainability; and the place of 

family farming in Canguçu. 

 

Keywords: Belonging; identity; family farming 

 

 

Ensayo sobre el significado del lugar en la agricultura familiar en Canguçu: una 

interfaz con la Educación Ambiental 

 

Resumen: El sentido atribuido al lugar representa la pertenencia (o no) desarrollada por los sujetos, a partir 

de las experiencias cotidianas con los elementos del territorio. Su comprensión contribuye a pensar en una 

educación ambiental (EA) ecológicamente situada. A través de este ensayo el objetivo es buscar esta 

comprensión a partir del discurso de un agricultor familiar de Canguçu-RS. La base teórica contempla la interfaz 

entre EA y el sentido del lugar, el concepto de agricultura familiar asumido en esta obra y una breve historia de 

su establecimiento en la región de estudio. En la secuencia, presentamos los métodos y la perspectiva 

metodológica, seguidos del análisis de los resultados divididos en cuatro categorías: diálogo e intercambio de 

conocimientos; equilibrio y desequilibrio ambiental; pertenencia y sostenibilidad; y el lugar de la agricultura 

familiar en Canguçu.  

 

Palabras-clave: Pertenencia; identidad; agricultura familiar 
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Introdução  

Um lugar representa mais que um espaço geográfico delimitado. A estrutura do lugar 

compreende sua formação histórico-espacial direcionada por ideologias e projetos políticos, 

assim como fatores físicos e culturais. O significado ou sentido de um lugar emerge das 

experiências e percepções construídas pelos sujeitos que dão corporeidade a esse espaço 

(CHAVEIRO, 2014). Compreender o sentido do lugar e a forma de pertencimento de seus 

grupos sociais permite pensar outros saberes e formas de existência, sobretudo a educação 

ambiental ecologicamente situada, para construir vivências e formas coletivas de 

enfrentamento da crise socioambiental.  

Estudar o sentido de lugar atribuído pelos agricultores e agricultoras familiares, aos 

seus lugares de pertencimento (inseridos num contexto sócio-histórico e ecossistêmico 

específico), permite compreender as motivações e os conhecimentos que direcionam a prática 

agrícola e a relação com os demais elementos do lugar, a fim de pensar formas de fazer 

agricultura que garanta a permanência da vida rural digna e uso sustentável do ambiente e 

seus recursos. Para isso, é preciso identificar os sistemas e mecanismos históricos do Estado 

e do capital sobre as dinâmicas dos territórios e seus componentes (HARAWAY, 2016), além 

de compreender a dimensão subjetiva das relações entre os seres vivos para reestabelecer 

conexões e reinventar formas de produzir, consumir e (re)existir enquanto coletivo humano. 

Diante disso, o objetivo desse ensaio é compreender os elementos que constituem o 

sentido de lugar no contexto da agricultura familiar de Canguçu-RS. Esses elementos foram 

captados, a partir da fala de um agricultor, levando em consideração aspectos teóricos da 

educação ambiental diante dos sujeitos e seus lugares de pertencimento. Desse modo, propõe-

se relacionar elementos históricos, que explicam a constituição da agricultura familiar nesse 

local, com elementos da fala do interlocutor que expressem o sentido de lugar no habitar/fazer 

da agricultura familiar em Canguçu.  

Esse trabalho contém três seções iniciais, onde discutimos a fundamentação teórica, 

sendo que a primeira se refere ao sentido de lugar, pertencimento e sua relação com a educação 

ambiental; na segunda seção apresentamos os pressupostos do conceito de agricultura familiar 

assumidos nesse trabalho, e a terceira seção apresenta um apanhado histórico do 

estabelecimento da agricultura familiar no município de Canguçu. Na sequência, 

apresentamos a perspectiva metodológica e os métodos utilizados. A última seção contempla 

a apresentação e análise dos resultados com base no referencial teórico proposto. 
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Sentido de lugar e pertencimento: Intersecções com a Educação Ambiental  

A ideia de lugar1 pode ser compreendida como uma construção socioespacial 

(MOREIRA e HESPANHOL, 2007) tendo como base estrutural a experiência e percepção 

dos sujeitos e significados atribuídos aos elementos do lugar. Lugares são como nós em uma 

rede global de interações sociais, econômicas e políticas, que apresentam uma identidade 

própria, em um contexto histórico específico. Ao mesmo tempo, esses lugares refletem 

macroprocessos econômicos que atribuem a esses espaços um valor de mercado (RELPH, 

2014). Dessa forma, o lugar pode ser compreendido como forma de resistência ou reprodução 

hegemônica, visto que sua identidade é sujeita a intencionalidade humana (MOREIRA e 

HESPANHOL, 2007). Diante disso, é pertinente questionarmos quais valores pautam as 

decisões sobre o controle do território, as transformações nas paisagens e a organização do 

espaço (BERDOULAY E ENTRIKIN, 2014). 

Na perspectiva de Grün (2008), a educação ambiental se propõe a tarefa de 

reapropriação social dos lugares, partindo da compreensão das percepções e experiências 

locais dos sujeitos. O sentido de lugar é construído a partir dos laços entre identidade e espaço, 

de grupos ou indivíduos (BERDOULAY E ENTRIKIN, 2014), que se traduzem no sentimento 

de pertencimento, ou não. O sentido atribuído ao lugar reflete a forma das relações 

interpessoais e com elementos não-humanos, bem como as formas de produção e consumo. 

Segundo Marandola (2014), as ações cotidianas retroalimentam a estrutura social e por isso, 

merecem atenção da educação ambiental, para podermos pensar em práticas ecologicamente 

situadas, considerando a materialidade histórica do local e a subjetividades dos indivíduos 

(GRÜN, 2008). 

O resgate da relação de pertencimento com o lugar é intrínseco ao desenvolvimento 

da consciência ecológica e da noção de coletividade humana (SÁ, 2005). Pertencer ao lugar 

que habitamos e assumir responsabilidade coletiva pela crise socioambiental são pressupostos 

para sermos sujeitos ecológicos (CARVALHO, 2004), aptos a assumir comportamentos e 

valores que orientem a construção de um novo paradigma de ser-e-estar no mundo, pautado 

na ética e justiça ambiental. Essa mudança requer um processo educacional psico-cultural e 

sociopolítico (SÁ, 2005), tarefa assumida pela educação ambiental, para que os indivíduos e  

  
1O sentido de lugar apresentado nessa seção é, majoritariamente, baseado no livro “Qual o espaço do lugar?” 

(MARANDOLA, 2014). Esse livro reúne textos de cunho teórico, de diferentes autores(as), que dialogam com 

a perspectiva da geografia humanista sobre os aspectos do lugar na contemporaneidade, bem como o uso das 

lentes fenomenológicas para compreensão das relações dos sujeitos com os lugares. 
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grupos possam identificar e posicionar-se de forma crítica frente às questões socioambientais 

dos seus lugares de pertencimento, compreendendo a realidade experienciada (CARVALHO, 

2012).   

 

O que compreendemos como Agricultura Familiar  

O termo Agricultura Familiar (AF) é um conceito politicamente em disputa que 

envolve a questão fundiária, produção econômica de base e o controle do território. No Brasil, 

segundo a lei nº 11.326/06 (BRASIL, 2006), e o decreto nº 9064, de 31 de Maio de 2011 

(BRASIL, 2011), são considerados agricultores(as) familiares aqueles que exerce alguma 

atividade no meio rural que I) não detém uma área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; II - 

utiliza predominantemente mão-de-obra própria, do núcleo familiar, nas atividades 

econômicas; III - tem rendimentos familiares predominantemente provenientes de atividades 

econômicas relacionadas com o seu próprio estabelecimento ou empresa; IV - a gestão do 

estabelecimento ou empresa deve ser estritamente familiar. Contudo, a dimensão do módulo 

fiscal no Brasil varia de 5 a 110 ha, de acordo com as atividades agrícolas predominantes do 

município e com os rendimentos gerados. Em Canguçu, onde se situa a nossa área de estudo, 

o módulo fiscal é de 16 ha. 

A agricultura familiar no Brasil representa a maior porcentagem de estabelecimentos 

agrícolas (77%) ocupando uma área equivalente a 23% do total de terras agrícolas do país 

(IBGE, 2017), o que indica que a maioria desses estabelecimentos são propriedades de 

pequeno porte. Com relação a representatividade econômica, a AF é responsável por 23% do 

valor da produção agrícola brasileira (porcentagem que inclui os commodities de exportação). 

Ainda que pouco expressiva no mercado internacional, a AF garante a alimentação interna do 

país, sendo responsável por 48% do valor da produção de banana e café, 80% do valor total 

da mandioca, 69% do abacaxi e 42% do feijão. Dessa forma, a AF de pequena escala 

desempenha um papel chave a favor da soberania alimentar do país, com potencial para 

assegurar a sustentabilidade socioambiental, o bem-estar e a resiliência das comunidades 

rurais, e a conservação da biodiversidade (FAO e IFAD 2019). No entanto, esse potencial está 

intrinsecamente relacionado com as práticas agrícolas dessas famílias que, por sua vez, 

desenvolvem a agricultura a partir das suas relações com o ambiente e seus elementos, 

expressando seu pertencimento, ou não, a esses lugares. 

Além da denominação legal, compreendemos o termo “agricultura familiar” no campo 

teórico do conceito de campesinato (WOORTMANN, 1988), cujos valores morais incluem o 
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trabalho na terra, a organização de produção e o papel central da família, constituindo um 

modo de vida, com dimensão cultural própria. Segundo (MARQUES, 2008) o conceito de 

camponês emerge das periferias da sociedade capitalista e às margens do latifúndio escravista, 

representando uma classe social vinculada a luta pelo território. Nesse sentido, o agricultor 

familiar compreendido segundo a teoria do campesinato, é um(a) agente de reprodução 

socioeconômica com potencialidade para criar um estratégias alternativas de produção a partir 

do seu conhecimento empírico e geracional (WOORTMANN; WOORTMANN 1997). 

 

Contextualização: O estabelecimento da agricultura familiar em Canguçu 

Canguçu é um município do bioma Pampa localizado na Serra do Sudeste no estado 

do Rio Grande do Sul, com área de 3.526,253 km² e população de 56.211 habitantes, cuja 

maior parte reside na área rural (IBGE, 2020). É considerado a capital Nacional da Agricultura 

Familiar, devido ao alto número de minifúndios, sendo mais de 9.800 propriedades com área 

média de 16 ha, com destaque na produção de fumo, feijão, milho e pêssego no estado 

(CICCONETO, 2011). O município é composto por localidades organizadas em cinco (5) 

distritos com composição paisagística e práticas agrícolas diferentes2. 

Historicamente, a região de Canguçu era habitada por índios Tapes e tapuais, do grupo 

Guarani, que cultivavam mandioca, milho e criavam gado ainda no século XVII (SILVA, 

2015). Os povos indígenas foram expulsos do território com a colonização, inicialmente pelo 

sistema de sesmaria de concessão de terras, que deram origem as primeiras estâncias de até 

300 ha, onde havia majoritariamente criação de gado e cultivo de trigo (LIMA, 2009). A 

demanda por carne devido a ascensão das charqueadas em Pelotas, contribuiu para o 

estabelecimento da pecuária extensiva a partir de 1780. 

A disputa de terra e o fluxo de imigrantes europeus, em meados do século XIX até 

início do século XX, marcam a história de fundação do município que ocorreu em 1857 

(SILVA, 2015). A   colonização  alemã ocorreu   em  dois  momentos  principais3, seguida de  

 
2 Verdum (2019) classifica três unidades de paisagem no município: 1) planícies aluviais onde há agricultura 

familiar/empresarial em propriedades de médio e grande porte (acima de 300 há) onde há predomínio da pecuária 

e plantações de arroz e milho. 2) Relevo acidentado onde há composição vegetal arbustiva, campo herbáceo e 

afloramento de rochas, onde predominam lavouras de milho, feijão e fumo (as duas primeiras culturas voltadas 

à subsistência e a última ligada às empresas de tabaco do centro do estado) e há criação de gado (todas atividades 

em menor escala e com limitações técnicas devido as restrições da paisagem). 3) Porção do território próximo à 

divisa com Pelotas, que possui também um relevo acidentado onde os cultivos principais são milho, feijão, batata, 

fumo e pêssego. 
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outras etnias como italianos e holandeses, que praticavam o policutivo agrícola e criação de 

animais (ovelhas, porcos, galinhas, etc.), caracterizando o regime de agricultura familiar 

(SILVA, 2015). Nesse período, já havia problemas de esgotamento dos solos e o parcelamento 

da terra em pequenos minifúndios, visto que as numerosas famílias de imigrantes dividiram 

seus lotes entre seus descendentes, no sistema de herança que caracteriza o campesinato 

(WOORTMANN, 1995). 

Durante o século XX as atividades de pecuária e a produção de frutas e legumes para 

o abastecimento de indústria de conservas de Pelotas, foram destaque na região (LIMA, 2009). 

A partir de 1930 houveram investimentos em produção de arroz, trigo, cebola, frutas e milho 

para exportação. A ascensão da indústria no período do Estado Novo (1937-1945) contribuiu 

para o êxodo rural, influenciado também pela diminuição dos núcleos familiares e 

envelhecimento da população rural. A Revolução Verde nas décadas de 60 e 70, bem como a 

modernização da agricultura, fomentaram os processos de migração e incentivaram o cultivo 

de soja, trigo e fumo na região de Canguçu (LIMA, 2009).   

No final do século XX, os movimentos sociais e agricultores, com o apoio da igreja 

católica e luterana, puderam inserir nas demandas sociais a pauta da reforma agrária e 

organização comunitária da população rural. Em 1995, a demanda por uma política específica 

aos pequenos produtores resulta na criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), para auxiliar na capitalização de crédito rural e inserção no 

mercado. No entanto, o programa acabou beneficiando famílias em melhores condições 

econômicas, com incentivo ao cultivo de produtos para exportação, sendo metade dos recursos 

destinados a soja e milho, o que contribuiu para a manutenção da desigualdade no campo 

(GRISA e SCHNEIDER, 2014). 

Nesse contexto de política agrária excludente, destacamos dois movimentos 

importantes para o contexto local: a emergência da agricultura alternativa e as associações 

comunitárias, ligadas às Comissões Pastorais da Terra (CPT), vinculadas a igreja católica, que 

deram origem ao Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA) em 1978. Posteriormente, 

a CAPA contribui para o surgimento da União das Associações Comunitárias do Interior de 

Canguçu (UNAIC) em 1988, que fortaleceu a agricultura familiar da região, especialmente 

com relação a obtenção de crédito rural e produção de sementes crioulas (CICCONETO e  

 
3 Em 1824 chegam os imigrantes alemães no Vale do Rio dos Sinos que, ao servir o exército brasileiro na guerra 

Cisplatina (1825 e 1828) receberam em troca terras e animais, inclusive no município de Canguçu. Em 1858 

com a criação da colônia de São Lourenço do Sul a colonização alemã se efetiva na região, fundando povoados 

de identidade pomerana que existem até os dias de hoje (SILVA, 2015). 
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VERDUM, 2012). Já a agricultura alternativa ganhou espaço com a criação da Associação 

Regional de Produtores Agroecológicos da Região Sul (ARPA-SUL) que busca formas de 

comercialização direta dos produtos agroecológicos. 

Diante dessa breve trajetória histórica da agricultura familiar em Canguçu, é possível 

identificar que ao menos duas formas distintas de ocupação do território estabelecem hoje as 

diferentes formas de exercer a agricultura familiar. Na porção do município dominada por 

terreno plano, predomina a pecuária e o estabelecimento de monoculturas. A porção do 

território com relevo acidentado é caracterizado pelo parcelamento da terra, caraterístico da 

ocupação por imigrantes que reproduziram o sistema de herança da agricultura familiar. A 

demanda por mão-de-obra dentro do núcleo familiar exigia inúmeros descendentes para 

garantir a força de trabalho, porém, muitos herdeiros inviabilizam a manutenção do 

campesinato ao longo do tempo (WOORTMANN, 1995). Dessa forma, os inúmeros 

minifúndios da região, são fruto da reprodução social camponesa com base na relação de 

parentesco, que carrega o estigma da pobreza no campo. Devido a essas características da 

paisagem, o “pacote da agricultura moderna” não é hegemonicamente aplicado nessa região, 

o que contribui para as formas de agricultura alternativa. A agricultura alternativa surge e se 

mantém nesses locais devido as associações comunitárias e organizações sociais que garantem 

o mercado para os produtos, bem como as instituições como a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) que apoiam a formação desses agricultores(as). 

 

Metodologia  

Esse trabalho parte de uma perspectiva teórica-metodológica qualitativa e 

compreensiva. O método qualitativo busca a compreensão da realidade humana que é vivida 

de forma social. O foco da investigação qualitativa é o significado das relações humanas e da 

realidade vivida socialmente (GOMES, 1994). O objeto de análise consiste em uma entrevista 

de 25 minutos, mediada por um agricultor familiar de Canguçu, Cleu Aquino Ferreira, com a 

equipe do projeto “Insetos, e daí?” vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Cleu de 

Aquino Ferreira é agricultor familiar na localidade Coxilha dos Campos, 1º Distrito de 

Canguçu, (porção do território municipal com relevo acidentado). Trabalha com produção 

orgânica desde 2006, é proprietário da agroindústria familiar “Vida na Terra” e é presidente 



 

190  
 

da Associação Comunitária Escola Família Agrícola da Região Sul (AEFASUL/ Canguçu-

RS).  

A entrevista foi veiculada pelo programa “Alô Alô Morro Redondo”, transmitido pela 

rádio comunitária Bonfim 87.9 FM de Morro Redondo no dia 18 de setembro de 2020, 

posteriormente disponibilizada via mensagem de áudio pelo aplicativo WhatsApp. O 

conteúdo da entrevista consistia na apresentação do projeto de extensão que havia executado 

pesquisas sobre a diversidade de insetos em propriedades rurais da região. Nessa entrevista o 

agricultor fazia questionamentos4 à equipe do projeto. 

Realizamos a transcrição da entrevista, e os dados obtidos foram analisados através do 

método de análise de conteúdo (BARDIN, 1977). A partir da leitura flutuante, foram 

determinadas categorias temáticas de análise, que foram interpretadas a partir do referencial 

teórico, buscando contextualizar as falas na especificidade sócio-histórica dos sujeitos. Ao 

longo da entrevista, o agricultor fez quatro falas, a partir das quais foram construídas quatro 

categorias temáticas: 1) diálogo e troca de conhecimento; 2) equilíbrio e desequilíbrio 

ambiental; 3) pertencimento e sustentabilidade; e 4) o lugar da agricultura familiar de 

Canguçu. A discussão dos resultados será apresentada conforme essas categorias. 

 

Resultados e discussões 

Diálogo e troca de conhecimento 

Na fala do agricultor é possível identificar satisfação em participar da entrevista em 

forma de diálogo que, segundo ele, oportuniza troca de conhecimentos, indicando que 

reconhece o valor do conhecimento científico, bem como o valor do conhecimento popular 

que diz ser intrínseco a todos(as) agricultores(as). Ele também indica satisfação em conversar 

com o grupo após participar das pesquisas, o que demonstra a importância do retorno da 

universidade à comunidade onde desenvolvemos nossos estudos. O diálogo e a comunicação 

representam a base organizacional da nossa cultura (SÁ, 2005), portanto contribui para a 

definição do sentido coletivo de lugar. Além de ser uma forma de socialização, o diálogo é o 

instrumento primordial da educação ambiental, proporcionando trocas que permitem a 

construção do conhecimento conjunto.  

 

 4As perguntas realizadas pelo agricultor foram: “Que importância essas pesquisas tem para a nossa região?”; 

“Qual a importância dos insetos para os nossos agricultores e agricultoras?”, “Como colaborar para que a relação 

entre nós humanos seja mais harmônica com os insetos e os animais e assim melhore o ambiente.” e “Qual a 

importância da prática de Agricultura Familiar para a paisagem da região de Canguçu e Morro Redondo e para 

a conservação da biodiversidade?”. 
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Para Freire (2013), o diálogo é meio de humanização das pessoas, pois quando nos 

pronunciamos interagimos com o mundo e ele nos exige um posicionamento, que perpassa o 

processo de reflexão, constituindo a práxis, elemento primordial para a transformação de 

indivíduos, comportamento e lugares. A formação de um sujeito ecológico pressupõe a 

construção significativa de conhecimento associada a realidade vivida, formando indivíduos 

e coletivos capazes de identificar, problematizar e agir com relação as questões 

socioambientais pertinentes ao seu espaço de vida (CARVALHO, 2012). 

Na região de Canguçu a AF vem se fortalecendo nos últimos anos através das 

associações e organizações comunitárias, autônomas ou mediadas pela Emater/RS-Ascar e 

EMBRAPA. Esses coletivos promovem formação compartilhada entre os agricultores e 

agricultoras e contribuem para o acesso ao crédito rural e para o comércio dos produtos da 

região a exemplo da UNAIC. Essas ações representam o fundamento da comunidade e são 

essenciais para que se construa um sentido de lugar coletivo, porque partilhando princípios e 

percepções, é possível desenvolver o pertencimento a um espaço-tempo comum (SÁ, 2005). 

É dessa forma que o lugar representa uma construção social, tecida pelas relações 

estabelecidas no espaço habitado, que produz uma teia de significações perpassando a história 

e a cultura local através do diálogo (MOREIRA e HESPANHOL, 2007). 

 

Equilíbrio e desequilíbrio ambiental 

 Na segunda fala o agricultor demonstra sua visão sistêmica da natureza, falando sobre 

“desequilíbrio ambiental”, entendido por ele como a falta ou excesso de um organismo que 

desregula os ciclos biológicos e acarreta perdas na agricultura. Esse entendimento sistêmico 

do funcionamento da natureza e dos elementos do lugar onde desenvolve seu fazer agrícola, 

demonstra também seu posicionamento contrário a uma visão antropocêntrica e predatória da 

natureza, visto que em sua fala, sugere que a agricultura deve ser feita respeitando os demais 

organismos que habitam o lugar: 

“A gente acaba sofrendo as vezes por conta do desequilíbrio que tem no ambiente. 

Eu percebo aqui na nossa propriedade, que a gente acaba sofrendo muito o ataque 

de formigas nos nossos cultivos, mas isso é porque o sistema, o ambiente está 

desequilibrado, a gente não tem predadores que equilibrem esse sistema. E também 

porque talvez a gente não leva em consideração esses outros seres quando a gente 

vai fazer agricultura porque a gente quer fazer de um jeito (eu penso assim ne, muito 

de um jeito) onde a gente é o centro, o humano é o centro de tudo e tem que dominar 

o resto. Eu acho que isso as vezes atrapalha o próprio sucesso de nós como 

agricultor.” (FERREIRA, Cleu de Aquino. [Entrevista concedida ao programa 

Alô alô Morro Redondo da Rádio Bonfim 87.9 FM] WhatApp: [Grupo SAF 

Morro Redondo]. 18 set. 2020. 13:17. 1 mensagem de áudio WhatsApp). 
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Vale ressaltar que essa visão sistêmica do agricultor está associada a prática 

agroecológica que perpassa seu fazer agrícola. Esse conhecimento demonstra a representação 

de pertencimento ao mundo vivo e a percepção subjetiva de co-existência entre os organismos 

(SÁ, 2005), elemento importante para pensar uma agricultura alternativa. 

 No terceiro momento o agricultor fala sobre as “intervenções” que o fazer agrícola 

exige daqueles que mediam o processo de produção de alimento e criação de animais. Para 

isso, ele destaca a necessidade de planejamento e cautela, a fim de realizar a intervenção de 

forma pontual, medindo os possíveis prejuízos aos demais organismos presentes ali. 

Novamente em sua fala, o interlocutor revela preocupação com a “harmonia” do ambiente, 

em oposição a ideia de “desequilíbrio” ambiental. Além disso, relata que ao “enriquecer o 

ambiente”, (por “enriquecer” entende-se investir na qualidade do solo, diversidade de espécies 

vegetais e presença de diferentes habitats na propriedade), a diversidade biológica aumenta, 

sustentando as relações ecológicas e evitando a perda por “pragas”, produzindo de forma 

rentável e sustentável.  

A diversidade de organismos e elementos da paisagem  contribuem para resiliência e 

equilíbrio do ambiente, o que também irá se traduzir em retorno econômico, visto que um solo 

rico em nutrientes, utilizando matéria orgânica local, diminui os custos com fertilização 

química e produz plantas com maior qualidade e resistência a doenças. É importante destacar 

a dimensão econômica na constituição do sentido do lugar, visto que o sentido de lugar na 

agricultura familiar é pautado pela subsistência, ou seja, o pertencimento é desenvolvido pela 

dependência que as famílias tem com a produção de sustento a partir do lugar e seus 

elementos. 

 Na lógica camponesa, o domínio do território se dá pelo trabalho, pela produção de 

subsistência e pela oportunidade de empreender e gerar renda a sua família e descendentes 

(WOORTMANN, 1995). Ideia reforçada pelas concepções religiosas dos grupos 

(especialmente dos grupos italianos e germânicos que se instalaram nos estados do Sul do 

Brasil). O próprio processo de imigração influenciou no pertencimento desses sujeitos, que 

precisaram reconstruir seus laços de identidade em outros espaços a partir da relação de 

trabalho com a terra.  

 

Pertencimento e Sustentabilidade 

 Destacamos o trecho a seguir contendo elementos que demonstram o conhecimento do 

agricultor sobre a história de formação da agricultura local, bem como sua compreensão 
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acerca da sustentabilidade e da importância de habitar o lugar com a consciência da 

continuidade do espaço ao longo do tempo.  

“Nós não somos as últimas pessoas que vão ocupar esse espaço então a gente 

precisa levar em consideração que nós temos que construir alguma coisa para as 

próximas gerações. Com certeza as gerações anteriores a nós construíram muito, 

mas vieram de outro momento da história em que também teve muito 

desbravamento e chegamos no limite. Precisamos ter a responsabilidade de 

reconstruir um pouco mais né, começar a reconstruir esse desbravamento que 

foi feito, que degradou o solo, que retirou a mata, que retirou, enfim. A gente 

precisa repensar isso tudo né, como agricultores, como comunidade, como 

sociedade, rever algumas coisas que tão postas aí se não o que vai ficar para as 

próximas gerações? Como é que a gente vai fazer agricultura? Da onde a gente 

vai tirar alimento com qualidade, com sanidade? Enfim, acho que isso tudo tem 

que ser considerado quando a gente tá pensando agricultura, fazendo agricultura.” 

(FERREIRA, Cleu de Aquino. [Entrevista concedida ao programa Alô alô 

Morro Redondo da Rádio Bonfim 87.9 FM] WhatApp: [Grupo SAF Morro 

Redondo]. 18 set. 2020. 13:17. 1 mensagem de áudio WhatsApp, destaques feitos 

pelos autores). 
 

  A noção de “desbravamento” apontada pelo agricultor indica a mercantilização do 

território e dos lugares, que foram colonizados com um propósito econômico, porque além de 

um lugar existencial para os sujeitos, esses lugares constituem a base econômica do país, e 

estão inseridos em uma lógica de valorização da agricultura de exportação, produtora de 

commodities. Como exemplo disso, é possível observar na paisagem da região, o avanço da 

soja e do fumo enquanto cultivos básicos que garantem uma renda, porém sujeita às empresas 

de tabaco e graneleiras. Quando o lugar é visto exclusivamente como instrumento de geração 

de renda, não há expressão da subjetividade nas relações com os elementos do lugar, tampouco 

se desenvolve o sentimento de pertencimento (OLIVEIRA, 2014).   

 No entanto, quando há uma relação de pertencimento ao lugar, como identificado na 

fala do agricultor, é possível desenvolver a responsabilidade de cuidado com os elementos 

desse lugar e de posicionamento frente as questões socioambientais, refletindo a noção de 

circunstancialidade temporal da sua existência e continuidade do lugar (MARANDOLA, 

2014). A noção de responsabilidade pelo lugar, juntamente da lógica de parentesco 

característica da agricultura familiar, se expressa no discurso do agricultor quando questiona 

sobre o que ficará para as futuras gerações, chamando a reponsabilidade para si e para os 

demais setores da sociedade. O agricultor consegue ver-se como parte de um processo 

histórico que não se encerra na sua existência, mas que continua vivo a partir do que é 

construído no lugar. Além disso, a sustentabilidade emerge na sua fala, a partir da preocupação 

com as futuras gerações, e ao observar os impactos atuais da exploração predatória dos 

recursos naturais.  É possível identificar novamente a influência do exercício da agricultura 
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alternativa, quando indica sua preocupação quanto a forma de produção de alimentos, seja 

pela qualidade do produto livre de agroquímicos, seja pelo modo predatório de produção que 

caracteriza o agronegócio hegemônico no Brasil. 

 

O lugar da agricultura familiar de Canguçu 

 Na última fala, o agricultor relata sua participação em um congresso sobre produção 

de feijão em 2006, onde, a convite da Embrapa, apresentou o trabalho em pequena escala 

realizado na agricultura familiar de Canguçu, ressaltando o uso da capinadeira com tração 

animal, uma tecnologia considerada obsoleta, que representava “o nosso pivô central da 

agricultura familiar”. O agricultor narra seu estranhamento diante de diferentes formatos de 

agricultura (regiões onde as lavouras de feijão tinham em média 300 ha por propriedades, uso 

intensivo de agroquímicos para controle de doenças e uso de máquinas de grande porte) 

realidades muito distintas daquelas em Canguçu. Oliveira (2014) afirma que a definição de 

um lugar se dá com base nos seus limites, representados pelos lugares diferentes, ou seja, 

conhecer outras formas de fazer agricultura, pode consolidar a identidade da agricultura local, 

fortalecendo os laços de identidade com o lugar de pertencimento. 

 Segundo o agricultor, as lavouras de feijão nas propriedades em Canguçu, possuem 

entre meio hectare até dois hectares no máximo, e servem para subsistência e comércio via 

cooperativas e associações comunitárias, não sendo comum a agricultura extensiva e 

monoculturas (em referência a porção do município onde esse agricultor se inclui). Sendo 

assim, quando questionado acerca do “ataque de pragas” o agricultor fala que em pequena 

escala, é possível perceber rapidamente qualquer alteração no agroecossistema e é possível 

remediar de forma sustentável, antes que se torne motivo de prejuízo. A agricultura em 

pequena escala permite uma relação pessoal e diária com os elementos do lugar, possibilitando 

ao indivíduo exercer o habitar que, mais do que ocupar e organizar um espaço, se refere a 

sincronia com os ritmos da natureza, constituindo uma experiência síncrona entre agricultor(a) 

e lugar (MOREIRA e HESPANHOL, 2007).  

 Além disso, o agricultor ressalta a diversidade de habitats que compõe a paisagem de 

minifúndios sob domínio de agricultores(as) familiares na região. 

“[...] lá a lavoura de feijão é assim, meio hectare de feijão, o potreiro das vacas de 

leite, uma lavourinha de tabaco ali, a mata ciliar do lado, a sanga lá... ai eu fui vendo 

que a gente ainda tem um pouco mais de diversidade e de preservação se a gente 

comparar com essa regiões que já fizeram avançar muito esse sistema de agricultura 

intensiva e monocultura – isso acabou nos colocando hoje numa condição que eu 

acredito que a gente tá na frente a nível de desenvolvimento, quando a gente começa 

a repensar nosso jeito de fazer agricultura. Nas regiões onde o solo foi muito 
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exaurido vai ser muito mais demorado para se recuperar um solo desses e trazer 

diversidade pra esse ambiente de novo [...]” (FERREIRA, Cleu de Aquino. 

[Entrevista concedida ao programa Alô alô Morro Redondo da Rádio Bonfim 

87.9 FM] WhatApp: [Grupo SAF Morro Redondo]. 18 set. 2020. 13:17. 1 

mensagem de áudio WhatsApp). 
 

 Nesse trecho, a agricultura em pequena escala com manutenção de diferentes habitats 

nas propriedades e diversidade de organismos, é vista pelo agricultor como um modo de 

agricultura com potencial para conservação do ambiente e seus componentes, bem como 

recuperação de solo degradado, diferentemente de locais com monocultura e agricultura 

extensiva. O agricultor demonstra que construiu uma identidade com a sua proposta de 

trabalho e modo de vida, compreendendo sua importância local e global, sentindo-se parte de 

um movimento, pertencente ao lugar e a própria agricultura familiar como um modo de ser-e-

estar no mundo (MARANDOLA, 2014).  Ao interagir e transformar o espaço através do seu 

fazer agrícola, constrói um lugar de pertencimento, que o constitui agricultor, e também 

sujeito existencial, localizado em um lugar no tempo e espaço. 

 

Considerações finais 

 Sabemos que a agricultura familiar realizada a partir de bases agroecológicas, como a 

realidade do agricultor em análise nesse trabalho, constitui uma exceção à regra geral, um 

contra-movimento frente ao agronegócio brasileiro. Ela é caracterizada pela pequena área de 

produção, a diversidade de habitats nas propriedades e pelo núcleo familiar como força de 

trabalho. A partir do discurso do agricultor/interlocutor, compreendemos que a opção por uma 

agricultura alternativa, influencia seu modo de entender o fazer da agricultura como mais do 

que um instrumento de trabalho e renda, mas um modo de vida. Compreendemos que, para 

esse agricultor, o seu lugar de pertencimento envolve sua propriedade, a comunidade onde 

está inserido, as associações que participa, o contexto histórico que explica a sua realidade, 

além de estar atento aos elementos que compõe o ambiente que habita, reconhecendo seus 

processos naturais, interagindo, percebendo e experienciando esse lugar.  

 Essa identidade de pertencimento ao lugar e a noção de coletividade possibilitam 

pensar a educação ambiental nesse contexto específico. Ensaios como esse contribuem para 

identificar elementos que auxiliem os sujeitos a compreender a sua realidade e construir uma 

responsabilização coletiva, o que é indispensável para pensarmos o enfrentamento das 

questões socioambientais dos lugares aos quais pertencemos. 
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As juventudes rurais sob o olhar da Educação Ambiental 
 

Jacqueline de Freitas Pádua1 

 Sérgio Botton Barcellos 

 

Resumo: Neste ensaio buscamos discutir possibilidades de aproximação da Educação Ambiental com 

as temáticas relacionadas às juventudes do meio rural. As juventudes rurais, como atores sociais, não 

têm sido analisadas nos universos de pesquisa de muitos estudos no meio acadêmico no Brasil. As 

discussões sobre essa categoria muitas vezes se resumem ao êxodo rural e a possível continuidade ou 

não da vida no campo. Como metodologia de análise realizamos um levantamento de artigos publicados 

em alguns bancos de dados de revistas que englobassem as duas temáticas, educação ambiental e 

juventudes rurais, para analisar como esses temas vem sendo abordados juntos pela literatura. 

Acreditamos que o campo da Educação Ambiental pode contribuir com os trabalhos e debates que 

envolvem essas temáticas, agregando seu olhar interdisciplinar e complexo (LEFF, 2015).  
 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Juventudes Rurais; Ensaio teórico. 
 

The rural youths from the perspective of Environmental Education 
 

Abstract: In this essay we seek to discuss possibilities of approaching Environmental Education with 

themes related to rural youth. Rural youths, as social actors, have not been analyzed in the research 

universes of many studies in academia in Brazil. Discussions about this category often boil down to 

rural exodus and the possible continuity or not of life in the countryside. As an analysis methodology, 

we conducted a survey of articles published in some databases of magazines that encompassed the two 

themes, environmental education and rural youth, to analyze how these themes have been approached 

together in the literature. We believe that the field of Environmental Education can contribute to the 

works and debates that involve these themes, adding its interdisciplinary and complex look (LEFF, 

2015). 
 

Keywords: Environmental Education; Rural youths; Theoretical essay. 
 

La juventud rural desde la perspectiva de la Educación Ambiental 
 

Resumen: En este ensayo buscamos discutir las posibilidades de abordar la Educación Ambiental con 

temas relacionados con la juventud rural. La jóvenes rurales, como actores sociales, no han sido 

analizados en los universos de investigación de muchos estudios en la academia en Brasil. Las 

discusiones sobre esta categoría a menudo se reducen al éxodo rural y la posible continuidad o no de la 

vida en el campo. Como metodología de análisis, realizamos un relevamiento de artículos publicados 

en algunas bases de datos de revistas que englobaban los dos temas, educación ambiental y juventud 

rural, para analizar cómo estos temas se han abordado juntos en la literatura. Creemos que el campo de 

la Educación Ambiental puede contribuir a los trabajos y debates que involucran estos temas, agregando 

su mirada interdisciplinaria y compleja (LEFF, 2015). 
 

Palabras clave: Educación Ambiental; Juventud rural; Ensayo teórico. 
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Introdução 

No exercício de construção do marco teórico de meu projeto de dissertação dentro do 

Programa de Pós-Graduação de Educação Ambiental (PPGEA/FURG), na linha de pesquisa 

de Educação Ambiental Não-Formal, com a temática relacionada às juventudes rurais, na 

busca por trabalhos na literatura que congregassem esses dois temas (juventudes rurais e 

educação ambiental), surgiu a questão que move a escrita deste ensaio. Como a discussão das 

juventudes rurais está contida no campo da Educação Ambiental? O objetivo é discutir como 

essa aproximação tem sido feita nos últimos anos e as possíveis potencialidades e desafios 

dessa inter-relação.  

As juventudes rurais nem sempre ganham destaque no meio acadêmico, as discussões 

sobre essa categoria muitas vezes se resumem ao êxodo rural e a possível continuidade da 

vida no campo. Porém, em consonância com outros autores, acreditamos que essa juventude 

rural está sujeita a mudanças de acordo com os lugares em que transita, as diferentes relações 

sociais que estabelece e que vem passando por uma reordenação diante do mundo atual. 

Contudo analisar a situação das juventudes rurais implica também analisar como vivem suas 

famílias no meio rural brasileiro, contexto ainda marcado por contradições e desigualdades 

econômicas, sociais e ambientais. Acreditamos que o campo da Educação Ambiental pode ser 

um caminho para a compreensão dessa juventude rural que vivencia no meio rural as questões 

ambientais, sociais e culturais de forma integrada em seus cotidianos. 

Na primeira parte do trabalho trazemos alguns autores para auxiliar na construção do 

diálogo entre esses eixos, como as autoras Elisa Castro (2009), Alessandra Troian & Raquel 

Breitenbach (2018) para o debate sobre a juventude rural; Alfio Brandenburg (2005), para 

discutir sobre a questão do rural no Brasil e Enrique Leff (2015), trazendo contribuições sobre 

a Educação Ambiental. A partir destes autores então, buscamos definir alguns conceitos que 

envolvem esta discussão, além de apresentar algumas articulações possíveis entre as temáticas 

da juventude rural e da Educação Ambiental. 

Este trabalho é um ensaio teórico com base em uma revisão bibliográfica, apresentada 

na segunda parte do trabalho. O método utilizado para a seleção dos trabalhos foi uma 

pesquisa em bancos de dados nas seguintes revistas que tratam em seus escopos dos dois 

principais eixos (educação ambiental e juventude): REMEA (Revista Eletrônica do Mestrado 

em Educação Ambiental), Ambiente & Educação, Revista Latinoamericana de Ciências 

Sociais, Niñez e Juventudes, REVER (Revista de Extensão e Estudos Rurais) e também no 
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acervo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

especificamente no GT 22 , que reúne produções com a temática em Educação Ambiental; 

utilizando as palavras chaves “juventude”, “jovens”, “juventude rural” e “educação 

ambiental”.  Por fim as considerações finais onde fazemos um apanhando geral do ensaio.  

 

Possíveis encontros: conceitos e perspectivas sobre Educação Ambiental e juventudes 

rurais  

Para a construção da perspectiva adotada no presente trabalho sobre as juventudes e o 

meio rural, nessa primeira parte trago os autores que contribuem para pensarmos essas 

categorias. A autora Elisa Castro (2009), em seu trabalho com a juventude em um 

assentamento no estado do Rio de Janeiro, aponta que parte dos trabalhos sobre a juventude 

costuma adotar “definições genéricas, associadas a problemas e expectativas”, a juventude 

como “solução”, juventude como “transição”, como uma categoria marcada por 

comportamentos pré-dispostos, ou muitas vezes associada a uma imagem de incompletude, 

que necessitam de encaminhamentos e direcionamentos (CASTRO, 2009). Ao tratar das/dos 

jovens rurais, a questão sobre “ficar ou sair” do campo quase sempre toma a centralidade, 

muitas vezes contribuindo para criar uma impressão de “jovem desinteressado” pelo campo. 

No Brasil, os estudos acerca de juventude em sua maioria tratam a respeito da juventude 

urbana, além de que como “ator político” as políticas públicas de juventude não têm a 

juventude rural como foco prioritário (CASTRO, 2009). 

Castro (2009) propõe um olhar sobre a juventude que leva em consideração a 

autopercepção dessa categoria, que vem passando por uma reordenação diante do mundo 

atual. Segundo a autora “esse jovem rural se apresenta longe do isolamento, dialoga com o 

mundo globalizado e reafirma sua identidade como trabalhador, camponês, agricultor 

familiar, associando diversas estratégias de disputa por terra e por seus /direitos como 

trabalhador e cidadãos” (CASTRO, 2009). Para além de buscar definições generalizantes para 

tratar da juventude, optamos por agregar o olhar da diversidade, que vem se mostrando 

presente em alguns trabalhos sobre a juventude rural no Brasil.  A percepção sobre o que 

significa “ser jovem” está sujeita a mudanças de acordo com os lugares em que as/os jovens 

transitam e as diferentes relações sociais que eles estabeleceram ao longo de suas vidas. 

Observando as principais demandas apresentadas pelas e pelos jovens, Castro comenta 

que “se por um lado reforçam questões consideradas específicas, como acesso à educação e a 

terra, por outro constroem essas demandas no contexto de transformações sociais da própria 
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realidade do campo e da sociedade brasileira” (CASTRO, 2009). Convergindo com os 

objetivos deste trabalho, para auxiliar na compreensão de como a configuração do meio 

socioambiental se conecta com as questões das juventudes, a Educação Ambiental se mostra 

como uma ferramenta. Pois como afirma Castro (2009) “(...) os problemas enfrentados pelos 

jovens são, antes de tudo, problemas enfrentados pela pequena produção familiar (...)” 

(CASTRO, 2009).  

A juventude é considerada por muitos autores como a marca de um momento de 

transição e imprecisão do sujeito, um termo que possui conceitos plurais e muitas vezes 

contrastantes. Ao se tratar da juventude rural é preciso ainda considerar fatores específicos e 

complexos como o êxodo rural. O artigo “Jovens e juventudes em estudos rurais do Brasil” 

de Alessandra Troian e Raquel Breitenbach (TROIAN; BREITENBACH, 2018) dividem em 

cinco as principais abordagens utilizadas para se definir a juventude em alguns estudos sobre 

juventude rural no Brasil. A juventude como faixa etária, seguindo critérios normativos ou 

padrões estabelecidos por organismos internacionais. No caso do Brasil é considerado jovem 

quem possui de 15 a 29 anos. A juventude como período de transição, estado que se inicia na 

puberdade e possui um término incerto, marcado pela entrada na vida social plena. Como 

geração a juventude é associada a potencial de mudança, criação e invenção. Nessa abordagem 

ela aparece situada no processo social paralela à circunstância de classe. A juventude como 

cultura ou modo de vida é a abordagem que trata das/dos jovens como expressão da cultura 

de massas, tendo a mídia um papel importante na construção da identidade da juventude. E 

por fim, a juventude como representação social, como conjunto de relações sociais especificas. 

O trabalho dessas autoras exemplifica a diversidade de abordagens sobre a juventude 

rural e aponta a complexidade do tema no Brasil. As autoras Troian & Breitenbach (TROIAN; 

BREITENBACH, 2018) também indicam em seu estudo alguns fatores identificados como 

estimulantes para a permanência das/dos jovens na agricultura. Entre eles estão a presença de 

instituições técnicas voltadas para promoção da extensão rural, as cooperativas de agricultores 

atuando como fornecedoras de créditos, atividades voltadas para o lazer, tecnologia e 

modernização do campo, políticas voltadas para a juventude e não limitadas somente a 

agricultura, mas também educação. 

Para buscar compreender o meio rural brasileiro e sua população, é preciso entender 

também como ao longo da história se constituiu as dinâmicas sociais e econômicas presentes. 

Alfio Brandenburg faz uma análise do meio rural brasileiro e seu histórico de lutas. Para 

Brandenburg (BRANDENBURG, 2005) as contestações aos efeitos da modernização, ou 
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como o autor a chama, a “revolução verde” no Brasil começam a partir da década de 70, 

quando começam a surgir questionamentos às políticas agrícolas subsidiadas pelo Estado.  

Esses movimentos sociais passam a pautar e relacionar a questão ambiental com a 

questão agrária, como o Movimento de Pequenos Agricultores Familiares (MPA), Movimento 

dos Atingidos por Barragem (MAB), o Movimento Indígena e o Movimento Seringueiro. 

Começa a se contestar o modelo hegemônico de agricultura em prol da construção de um novo 

modelo de agricultura alternativa. Brandenburg afirma que apenas nesse “momento que o 

ambiente natural se coloca como uma questão para a sociedade” a discussão sobre ambiente 

no meio rural começa a se fazer presente nas ciências humanas (BRANDENBURG, 2005).  

Para pensar o campo teórico da temática rural, Brandenburg (2005) propõe um divisão 

em duas principais correntes de pensamento e de teorias predominantes atualmente sobre a 

questão ambiental no campo no contexto da reorganização deste espaço diante da sociedade 

globalizada: uma corrente que aponta para o “desaparecimento de um rural agrícola”, com a 

agricultura rumando se tornar mais um braço da atividade industrial, sendo cada vez mais 

privilegiadas outras atividades que não ela; e uma segunda corrente que indica uma 

“reconstrução de uma ruralidade que resgata um mundo da vida rural articulado com valores 

urbanos” (BRANDENBURG, 2005).  

Para esse autor a reconstrução da ruralidade no campo estaria baseada em dois 

universos: “o mundo da vida rural, expresso pelo cotidiano marcante das relações 

comunitárias no campo, e o sistema urbanizado, que através de relações de troca mediatiza 

valores universais com a sociedade” (BRANDENBURG, 2005). Essa ruralidade agrega novas 

formas de se produzir, diferentes saberes e outras atividades que passam a constituir também 

o cotidiano do campo. É nesse contexto que a questão ambiental também passa a fazer parte 

da construção dessa ruralidade e que também as teorias ambientais podem contribuir para sua 

compreensão. Brandenburg (2005) aponta a abordagem interdisciplinar como “uma das mais 

promissoras para a compreensão de um rural em cujo espaço ainda se desenvolve uma das 

atividades produtivas mais próximas da natureza: agricultura”.  

Nesse sentido acreditamos que o campo da Educação Ambiental vem contribuir para 

a busca dessa compreensão.  Um dos autores deste campo, Enrique Leff (2015) considera 

necessária uma reorientação do processo de produção e aplicação do conhecimento, para 

superar o que ele define por “racionalidade econômica e tecnológica” (LEFF, p. 201, 2015). 

Essa racionalidade ambiental é marcada pela superexploração da natureza, por uma 

fragmentação das ciências e por processos poluidores (LEFF, 2015). Podemos observar essa 
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racionalidade nos principais processos produtivos hegemônicos de nossa sociedade 

atualmente, entre eles a agricultura, permeada pela lógica do agronegócio, do uso de 

agrotóxicos, maquinários e transgenia. 

Para Leff (p. 202, 2015) a reorientação das atividades e a superação desta racionalidade 

implica a construção de uma “racionalidade ambiental”, fundamentada em uma racionalidade 

teórica e substantiva, incluindo valores da diversidade ética e cultural, e a prevalência do 

qualitativo sobre o quantitativo.  Leff (2015) define o ambiente da seguinte forma: 

(...) O ambiente é integrado por processos, tanto de ordem física como social, 

dominados e excluídos pela racionalidade econômica: a natureza superexplorada e 

a degradação ambiental socioambiental, a perda de diversidade biológica e cultural, 

a pobreza associada à destruição do patrimônio de recursos dos povos e à dissolução 

de suas identidades étnicas, a desigual distribuição dos custos ecológicos do 

crescimento e a deterioração da qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o ambiente 

surge como um novo potencial produtivo, resultado da articulação de processos de 

ordem natural e social (...). (LEFF, p. 224, 2015) 

 

O meio rural, como demonstrado neste marco teórico, é um contexto permeado por 

fatores sociais, históricos, econômicos e ambientais. E é nesse contexto que as/os jovens se 

constituem como atores sociais. Sendo assim, acreditamos que o campo da Educação 

Ambiental poderia contribuir para enriquecer os olhares sobre essas categorias.  Como afirma 

Leff (2015) é nessa Educação Ambiental que convergem os princípios de um saber ambiental: 

a sustentabilidade, a complexidade e a interdisciplinaridade. 

 

Os (des)encontros entre a Educação Ambiental e as juventudes rurais no campo 

acadêmico  

Apesar que possa haver potencialidades no encontro entre essa categoria plural que é 

a juventude rural e o campo da Educação Ambiental, houve certa dificuldade em encontrar 

pesquisas que relacionassem esses dois temas. Selecionamos, a partir do método já descrito 

na Introdução, artigos e trabalhos que de alguma forma relacionassem as questões ligadas à 

da juventude rural e as questões socioambientais. Mesmo que em alguns casos a relação direta 

com a Educação Ambiental não seja explicita, trabalhos que relacionassem temáticas tratadas 

por esse campo, como conflitos socioambientais, as relações com o meio ambiente, entre 

outros, também entraram na seleção. 

A Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental (REMEA) e a revista 

Ambiente & Educação, vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental 

(PPGEA/FURG), o único no Brasil com essa temática, foram selecionadas por reunirem, 

desde 1996, as principais publicações desse campo. A Revista Latinoamericana de Ciências 
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Sociais, Niñez e Juventudes por sua vez reúne desde 2001 os principais avanços no estudo da 

infância e juventude com abrangência na América Latina e no Caribe, publicando trabalhos 

com perspectivas disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. REVER (Revista de 

Extensão e Estudos Rurais) e também no acervo da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), especificamente no GT 22, 

Na Tabela 1 estão os dados quantitativos sobre a busca realizada no acero de cada uma 

das revistas no dia 17 de setembro de 2020. Há quatro combinações de palavras-chave: 

“jovens ou juventudes”; “juventude rural”, “educação ambiental” e “educação ambiental e 

juventude rural”. Decidimos que nas revistas temáticas de Educação Ambiental e no GT 22 

da ANPEd não seria o filtro mais adequado para realizar a pesquisa da palavra-chave 

“educação ambiental” por abranger todo o escopo da revista e do GT; o mesmo para a Revista 

Latinoamericana de Ciências Sociais, Niñez e Juventudes e a palavra-chave “jovens ou 

juventudes”. Na REMEA e na Ambiente & Educação, como não foram encontrados muitos 

trabalhos com as palavras-chaves “educação ambiental e juventude rural”, realizamos uma 

busca entre os que apareceram na palavra-chave “jovens ou juventudes” e, através de seus 

resumos, selecionamos mais três trabalhos de cada para entrar na seleção final de trabalhos a 

serem analisados 

Tabela 1: Resultado quantitativo da pesquisa na literatura. (Os números são referentes a quantidade de 

trabalhos encontrados em cada uma das revistas por palavras-chave.) 

 REMEA Ambiente 

& 

Educação 

Revista 

Latinoamericana de 

Ciências Sociais, Niñez 

e Juventudes 

REVER ANPEd 

(GT 22) 

“jovens ou 

juventudes” 

37 8 - 5 150 

“juventude 

rural” 

1 0 4 4 1 

“educação 

ambiental” 

- - 5 5 - 

“juventude 

rural e 

educação 

ambiental” 

3 3 1 1 1 

Fonte: Próprios autores. 
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Acreditamos que um levantamento mais aprofundado seja necessário para poder 

afirmar com maior rigor o panorama quantitativo, porém os dados encontrados na construção 

deste trabalho já indicam a baixa abordagem das questões das juventudes rurais no campo da 

Educação Ambiental. Apenas nove trabalhos foram encontrados com as palavras-chave 

“juventude rural e educação ambiental”. Outro dado interessante foram os anos de publicação: 

o trabalho mais antigo é do ano de 2014 e há três desse ano de 2020, ficando claro que o 

interesse pela união dessas temáticas no campo acadêmico é relativamente recente. Para nos 

aprofundarmos mais nas análises desses artigos, trazemos em seguida um detalhamento de 

alguns deles, focando naqueles que desenvolvem as questões socioambientais e das 

juventudes rurais, guiando-nos pelo marco teórico detalhado na primeira parte deste trabalho. 

Começando com os trabalhos encontrados na REMEA, o trabalho intitulado “O 

engajamento de juventudes na gestão das águas: desafios e perspectivas na bacia hidrográfica 

do rio Capibaribe”, dos autores Symone M. P. Falcão, Micaella R. F. Moura & Romildo M. 

Holanda (2020) tem como objetivo debater a participação de jovens na gestão hídrica. A partir 

de entrevistas com jovens no Encontro de Juventudes do Capibaribe (ENJUCA), os autores 

buscam entender como ocorre o engajamento destas/destes jovens com o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Capibaribe no estado de Pernambuco (FALCÃO; MOURA; HOLANDA, 

2020). Eles afirmam haver uma diversidade de jovens atuando na proteção ambiental da bacia 

e que também possuíam conhecimento sobre o espaço do Comitê, apesar de a maioria não 

atuar nele. Os autores apontam a importância desse espaço como um instrumento para o 

Desenvolvimento Sustentável, como parte da Agenda Mundial 2030 das Nações Unidas 

(FALCÃO; MOURA; HOLANDA, 2020), apesar de não haver menção a Educação 

Ambiental. Neste trabalho podemos perceber as juventudes como atores sociais, participando 

ou buscando participação nos processos das arenas sociais relacionadas as questões 

socioambientais. 

 No trabalho “A percepção de gênero e ambiente das (os) estudantes da comunidade 

quilombola de Mata Cavalos”, das autoras Elizete G. Santos, Regina A. Silva & Michelè T. 

Sato (2015) buscou compreender como as/os jovens estudantes do Ensino Médio da 

Comunidade Negra Rural Quilombo da Mata Cavalo no Mato Grosso percebem as questões 

de gênero e ambiente, utilizando a Educação Ambiental como caminho metodológico. Este 

trabalho reflete a diversidade de juventudes que podemos encontrar no meio rural, cada qual 
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com suas especificidades histórico-sociais e culturais. As autoras reforçam a importância da 

compreensão das relações de gênero e étnico-raciais para a visibilidade deste grupo social do 

qual fala sua pesquisa (SANTOS; SILVA; SATO, 2015). As/os jovens entrevistadas(os) 

apontam a Educação como um caminho para a independência financeira. Por fim as autoras 

destacam que através da fala dessa juventude rural as questões de gênero e ambiente não se 

encontraram de forma separadas, sendo a Educação Ambiental uma lente capaz de 

compreender esses fatores de maneira integrada (SANTOS; SILVA; SATO, 2015). 

 Ainda na REMEA, o terceiro trabalho encontrado foi “Saberes etnoecológicos dos 

pescadores artesanais e alunos da planície alagável do alto rio Paraná” dos autores Paula G. 

Costa, Poliana B. Riva, Ana T. Obara, Harumi I. Suzuki & Ricardo M. Takemoto (2014) que, 

através do campo de Etnoconhecimentos, busca apreender a relação entre o conhecimento 

popular e tradicional e o conhecimento científico. O objetivo deste trabalho foi analisar o 

conhecimento de alunos em âmbito escolar sobre a ictiofauna da região. Por não estar 

relacionado ao campo mais específico da Educação Ambiental e não se tratar de um estudo 

que aborde a juventude como categoria social, não vamos nos aprofundar em sua análise. 

Na revista Ambiente & Educação, o artigo “As repercussões da Educação Ambiental 

numa escola do campo” dos autores Ramofly Bicalho & Rainei R. Jadejiski (2020) buscam 

investigar sobre como o trabalho com as questões ambientais através de temas geradores tem 

impactado a percepção dos educadores e das/dos jovens do ensino médio do Centro Estadual 

Integrado de Educação Rural de Água Branca no estado do Espírito Santo. O trabalho destaca 

como a Educação Ambiental, a Educação do Campo e a Agroecologia são campos que 

possuem relações estreitas, e que foi possível perceber o reflexo do trabalho dessas abordagens 

em conjunto nas falas e nas práticas agropecuárias dos educandos e educandas entrevistados 

do Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Águia Branca (CEIER-AB) onde se 

desenvolveu a pesquisa (BICALHO & JADEJISKI, 2020). Os pesquisadores apontam que há 

uma certa autonomia entre essas/esses jovens dentro das propriedades de suas famílias, porém 

ainda há uma certa insegurança diante das alternativas sustentáveis das quais eles possuem 

conhecimento pois ainda assim predomina uma visão mercadológica da produção, existindo 

o receio de que essas alternativas não funcionem em grande escala (BICALHO & JADEJISKI, 

2020). Esse trabalho nos permite perceber como a Educação Ambiental apreendida no espaço 

escolar confronta muitas vezes aquela apreendida na sociabilização dessas/desses jovens. 
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No artigo “Educação em área de manguezal para o Desenvolvimento Sustentável e 

Comunitário” dos autores Nágila F. F. Teixeira, Pedro E. F. Moura e Antônio J. A. Meireles 

(2016) envolve a descrição e relatos das práticas de Educação Ambiental de um projeto de 

extensão, chamado Mangrove, que teve suas atividades desenvolvidas na comunidade 

Mundaí-Trairi no estado do Ceará, que fica em uma região de manguezal. Os objetivos do 

Mangrove são a sensibilização ambiental das/dos jovens moradores desta comunidade através 

de práticas de cartografia e geomorfologia (TEIXEIRA, MOURA & MEIRELES, 2016). O 

estudo não deixa explicito se a comunidade é considerada uma comunidade rural e não detalha 

a faixa etária das/dos “jovens moradores”. Também não há o contraponto dos participantes 

dos projetos para que fosse possível ter ideia de como essas práticas descritas impactam ou 

não na relação já existente desses sujeitos e sujeitas com o seu ambiente, o manguezal de sua 

comunidade. 

Ainda na revista Ambiente & Educação, o trabalho “Cultura ambiental no território 

caipira: elementos e possibilidades na formação de educadores ambientais na perspectiva da 

Pedagogia histórico-crítica” do autor Fábio F. Villela (2018) tem como objetivo apresentar 

alguns resultados e rediscutir um projeto de ensino-pesquisa-extensão voltado para a formação 

de professores da Educação do Campo. Como o foco deste trabalho não é a juventude rural 

em si, e sim os professores do campo, não vamos nos aprofundar na análise dele. Assim como 

o trabalho encontrado o GT 22 de Educação Ambiental da ANPEd, intitulado “Da Educação 

a Educação Ambiental: formação de educadores do projeto Consórcio Social da Juventude 

Rural (CSJR) – Sementes da Terra” das autoras Ionara C. Albani e Cláudia S. Cousin (2015), 

que busca investigar como a Educação Ambiental permeou o processo de formação dos 

educadores do CSJR, promovido pela FETRAF/SUL. Apesar de tratar da formação de 

professores para o meio rural, esses dois trabalhos apontam uma preocupação em comum com 

o êxodo rural destas juventudes do campo e apontam a importância de processos educativos 

que estejam voltado para realidade dessas/desses jovens. 

Na Revista Latinoamericana de Ciências Sociais, Niñez e Juventudes o trabalho 

“Evaluación de um programa de educación ambiental desde la voz del alumnado” dos autores 

Gabriel Prosser-Bravo, María S. Pérez-Tello, Marcela Pérez-Lienqueo e Carlos Prosser-

González (2020) se trata de uma avaliação de um programa escolar de Educação Ambiental 

implementado em 51 estabelecimentos escolares no sul do Chile. Os autores utilizaram 

principalmente como metodologia de avaliação assembleias participativas com 150 crianças 



 

208  
 

e adolescentes na faixa de 6 a 14 anos que participaram deste programa, objetivando criar 

possibilidades para que eles se tornassem protagonistas das elaborações de futuras versões 

destes programas (PROSSER-BRAVO et al., 2020). Este trabalho destaca a importância de 

se ouvir as vozes dos estudantes para a construção de projetos e práticas de Educação 

Ambiental, apontando-os através de seus resultados de pesquisa como sujeitos ativos na 

identificação das problemáticas ambientais (PROSSER-BRAVO et al., 2020). Mesmo 

tratando-se de crianças e adolescentes, esse estudo contribui para a desmistificação da ideia 

de que a pouca idade significa pouca percepção e pouca ciência a respeito das questões 

ambientais. 

Por fim, o único trabalho encontrado na revista REVER é uma resenha sobre o 

documentário “Antes da chuva”, intitulada “Tradições culturais locais e mudanças climáticas 

globais”, das autoras Isadora M. Ribeiro, Júlia Lorrayne e Sheila M. Doula (2018). 

Acreditamos que esse trabalho apareceu vinculado as palavras-chave por se tratar de um 

documentário que mostra uma pesquisa desenvolvida por jovens indígenas e agricultores junto 

a suas comunidades no Território Indígena Xingu. Porém, como não se trata de uma pesquisa 

em si, não iremos nos aprofundar na análise do mesmo.  

 

Considerações finais 

Ao longo da construção deste ensaio foi possível perceber que o olhar da Educação 

Ambiental para as juventudes rurais como atores sociais ainda é pouco quantitativamente e 

qualitativamente. A maior parte das abordagens encontradas trata das/dos jovens apenas nos 

espaços escolares e muitas vezes numa posição de recebimento de conhecimento e não como 

sujeitos sociais. Porém, traçando esse estado da arte, também foi possível notar algumas 

potencialidades nesse encontro, já brevemente demonstradas por alguns dos trabalhos 

encontrados, nos estudos onde os/as jovens ganham destaque como atores sociais frente às 

questões ambientais, como nos Comitês de Barragens e também nas próprias propriedades 

familiares, lidando com o dilema entre as novas alternativas produtivas e o modelo econômico 

vigente. A Educação Ambiental assim surge como um campo que poderia auxiliar na 

construção da percepção sobre essas juventudes nesse ambiente permeado tão diretamente 

pelas questões ambientais que é o meio rural, vivenciando de forma integrada o social, o 

cultural e o econômico em seus cotidianos. Sabemos, no entanto, dos limites deste ensaio e 
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entendemos que uma revisão mais aprofundada deve seguir sendo feita para maiores 

conclusões sobre esse encontro de temas. 
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Mulheres e agroecologia: possíveis diálogos e perspectivas da educação ambiental 
 

Elisângela Lazzari1 

Sérgio Botton Barcellos2 

 
Resumo: Buscamos a partir deste artigo uma reflexão acerca da relação das mulheres com a agroecologia, 

através da lente analítica da educação ambiental, tendo como pergunta norteadora: quais as possíveis relações 

das mulheres com a agroecologia no grupo EcoNorte de São José do Norte (RS)? Utilizamos como metodologia 

a análise da observação de campo junto a referencias teóricos sobre mulheres rurais (Siliprandi, 2009; 2012; 

2018 e Paulilo 1987; 2006) da agroecologia (Caporal e Azevedo, 2011) e da educação ambiental (Loureiro, 

2012). A pesquisa de campo foi realizada no município de São José do Norte (RS) junto ao grupo de agroecologia 

EcoNorte. Foi percebido que as mulheres tem maior aproximação com a agroecologia devido aos papeis de 

gênero socialmente construídos, principalmente nas questões da saúde e cuidado da família. A educação 

ambiental crítica e a agroecologia vistas como ciências se mostram chave para a transformação da sociedade de 

modo a tornar protagonistas os grupos historicamente expropriados.  

 
Palavras-chave: educação ambiental; agroecologia; mulheres. 
 

         Women and agroecology: dialogues and the environment education outlook 
 
Abstract: In the present paper we seek to reflection on the women relation with agroecology through the 

analytical lens of environment education, using as guiding question: what are the possible relationship of the 

women with agroecology in the EcoNorte group in São José do Norte? The analysis methodology of the 

observation field was used together a theoretical references of the countrified woman (Siliprandi, 2009; 2012; 

2018 e Paulilo 1987; 2006), agroecology Caporal e Azevedo, 2011) and environmental education (Loureiro, 

2012). The field research was performed in the city of São José do Norte with the EcoNorte agroecology 

group.  In this context, it was understood that women are closer with the agroecology due to sociality constructed 

gender roles, especially in matters of heath and care of family. The view of critical environmental education and 

agroecology as sciences are the key to the transformation of the society in order to become protagonists of the 

groups historically expropriated.  

 
Keywords: environment education; agroecology, women. 
 

Mujeres y agroecología: diálogos y perspectivas de educación ambiental 
 
Resumen: En el presente articulo buscamos reflexionar sobre la relación de las mujeres con la agroecología a 

través de la lente analítica de la educación ambiental, utilizando como pregunta orientadora: ¿cuál es la posible 

relación de las mujeres con la agroecología en el grupo EcoNorte en São José do Norte? La metodología de 

análisis de observación de campo fue usada junto con referencias teóricas del mujeres campesino (Siliprandi, 

2009; 2012; 2018 y Paulilo 1987; 2006), agroecología Caporal e Azevedo, 2011) y educación ambiental 

(Loureiro, 2012). La investigación de campo se realizó en la ciudad de São José do Norte con el grupo de 

agroecología EcoNorte. En este contexto, se entendió que las mujeres están más cerca de la agroecología debido 

a los roles de género construidos por la socialidad, especialmente en materia de salud y cuidado de la familia. La 

visión de la educación ambiental crítica y la agroecología como ciencias son la clave para la transformación de 

la sociedad a fin de convertir en protagonistas de los grupos históricamente expropiados.  

 
Palabras clave: educación ambiental, agroecología, mujeres. 
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Introdução 

Neste artigo, buscamos discutir a respeito da relação entre educação ambiental, 

agroecologia e mulheres, a partir de uma pesquisa de campo junto a uma reflexão teórica 

baseada em alguns autores da educação ambiental (Loureiro, 2012), da agroecologia (Caporal 

e Azevedo, 2011) e sobre mulheres rurais (Paulilo, 1987; 2006 e Siliprandi 2009; 2012 e 

2018). A pesquisa de campo ocorreu durante minha pesquisa exploratória que faz parte da 

construção da minha dissertação de mestrado, que venho realizando junto ao Programa de 

pós-graduação em Educação Ambiental na linha de pesquisa não formal. A pesquisa de campo 

ocorreu com o método de observação participante, durante as atividades de produção, 

organização e comercialização do grupo de agroecologia EcoNorte, nos meses de dezembro 

de 2019, janeiro, fevereiro e março de 2020.  

O município de São José do Norte (SJN) está localizado no extremo sul do país, no 

estado do Rio Grande do Sul (RS), caracterizado por uma restinga alongada entre a Laguna 

dos Patos e o Oceano Atlântico. Possui uma população estimada de 27.568 pessoas3, sendo 

que segundo o censo de 2010, 32% da população vive no contexto rural e 68% no contexto 

urbano. Ocupado principalmente por comunidades pesqueiras e agrícolas, o município tem 

sua economia voltada para as atividades primárias de pesca, principalmente com a captura de 

camarão e tainha, e agricultura caracterizado pela plantação de cebola, também produz uma 

diversidade de produtos. A matriz econômica de SJN está mudando devido à instalação de 

grandes empreendimentos, como o pólo industrial naval em 2016, a plantação de Pinus Elliotti 

para a retirada de resina e mais recentemente a tentativa de instalação de uma mineradora, 

para extração principalmente de titânio.  

Localizado nesse município, o grupo de agroecologia EcoNorte é formado por seis 

famílias que produzem, comercializam e se organizam sobre a perspectiva da agroecologia. O 

grupo teve a certificação em 2014 como produtores orgânica e são registrados na Organização 

de Controle Social (OCS)4. Se encontram na primeira fase de transição agroecológica 

(NASCIMENTO, 2019), tendo suas próprias técnicas de produção, organização e 

comercialização, conforme o ambiente de restinga que as famílias ocupam. O grupo foi  

 

3 IBGE 2019. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/panorama. Acessado em 10 

de agosto de 2020 
4 A organização de Controle Social (OCS) é um cadastro realizado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento, certificando a produção como orgânica e regulamentando-a para a venda 
 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/panorama
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formado em 2009 a partir do projeto: Agricultura Ecológica Urbana e Periurbana do Núcleo 

de Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE) da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome5. 

Algumas famílias do município já se organizavam com a agroecologia antes deste projeto e 

mesmo após o término do projeto em 2010, pela falta de financiamento, o grupo manteve suas 

atividades. 

A agroecologia é percebida neste trabalho sob um viés cientifico contra hegemônico 

em busca de uma agricultura sustentável, compreendendo que para além das práticas de 

plantio são necessárias mudanças sociais, políticas e econômicas no contexto rural 

(CAPORAL e AZEVEDO, 2011). Intersecionando uma relação com a educação ambiental 

em sua vertente crítica, a fim da construção dessas mudanças pelas/os sujeitas/os sociais que 

vivem o território (LOUREIRO, 2012). As mulheres são as sujeitas da pesquisa, buscando 

olhar por uma perspectiva dos trabalhos sobre mulheres rurais sua relação com a agroecologia. 

Assim, temos o objetivo de compreender as relações das mulheres com a agroecologia no 

grupo EcoNorte no município de São José do Norte (SJN), tendo como pergunta norteadora: 

quais as possíveis relações das mulheres com a agroecologia no grupo EcoNorte de São José 

do Norte? 

A temática de mulheres e agroecologia ao longo dos anos vem ganhando força nos 

trabalhos acadêmicos. Em uma dimensão acadêmica é de suma importância à realização de 

trabalhos que envolvam essa temática, sendo que de forma mais ampla é relevante anunciar 

as problemáticas ambientais que o processo de industrialização causa no campo, que afeta de 

forma mais violenta as mulheres e a agricultura familiar. A revolução verde veio acompanhada 

de grande exclusão do campo, o êxodo rural é mais evidente entre as mulheres, que foram 

excluídas dos processos de industrialização, ficando com o trabalho doméstico. Assim, grupos 

organizados sobre a perspectiva da agroecologia podem contribuir para a permanência da 

agricultura familiar, com modos de vida menos prejudiciais ao ambiente, além de dar maior 

visibilidade às atividades que historicamente são destinadas às mulheres. 

As mulheres são mais presentes no grupo de agroecologia EcoNorte, principalmente 

nas atividades de produção e organização do grupo, como observado na pesquisa exploratória.  
 

5O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) foi criado em 2004 a fim de tratar as 

questões de miséria e fome como prioridades no país. O Ministério coordenava o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), o Fundo Nacional de Combate e Erradicação 

da Pobreza (FNCP), e dava suporte ao funcionamento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN). Em 2019 as funções do MDS forma atribuídas ao Ministério da Cidadania. Disponível em: 

http://dados.gov.br/organization/about/ministerio-do-desenvolvimento-social-mds Acessado em 26 de setembro 

de 2019. 

http://dados.gov.br/organization/about/ministerio-do-desenvolvimento-social-mds
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Além de bibliografias do feminismo em contexto rural aproximarem as mulheres da 

agroecologia, por estarem relacionadas aos quintais das casas de subsistência familiar, papéis 

socialmente construídos. O grupo de agroecologia EcoNorte se mostra como uma organização 

de resistência política contra os grandes empreendimentos, como ao se posicionar contra a 

tentativa de instalação da mineradora no município. 

O presente artigo está organizado em três parte. Primeiramente faço uma breve 

contextualização do ambiente de pesquisa, o município de SJN e do grupo de agroecologia 

EcoNorte, utilizando alguns dados censitários, biográficos de artigos e sites, como o EJAtlas6 

e Mapas de conflitos da Fiocruz7, e da observação de campo. Após será discutida a relação 

entre a agroecologia e as mulheres utilizando a pesquisa de campo analisado junto a teoria do 

feminismo em contexto rural, com autoras como Siliprandi (2008; 2009; 2012) e Paulilo 

(1987; 2006) e pôr fim a relação do contexto de pesquisa com a educação ambiental. 

 

Contexto de pesquisa 

 O município de SJN está localizado no extremo sul do país, caracterizado como uma 

restinga alongada de bioma pampa faz parte da zona costeira, sendo cercado por água doce e 

salgada, de um lado a Laguna dos Patos e do outro o Oceano Atlântico. Por conta da grande 

quantidade de água que o cerca, o município tem um total de 44 comunidades pesqueiras 

(MARTIN, 2019), sendo que a colônia de pescadores Z2, é uma das mais antigas do estado 

do RS, com seu surgimento em aproximadamente 1922 (BUNSE, 1959). O município é 

dividido em três distritos: 1° distrito a sede, 2° distrito Estreito, 3° distrito Bojuru. 

O município é um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, sendo o posto da 

primeira fazenda real e o primeiro ponto de vigia do estado, pela cidade estar localizada em 

um ponto estratégico nas lutas entre espanhóis e portugueses na época da colonização. Após 

as primeiras ocupações de imigrantes, principalmente açorianos, o município teve importância 

na agricultura do RS e até do Brasil, iniciando com a produção de trigo e após queda deste 

cereal, a produção de cebola, que teve seu auge entre os anos de 1949 a 1988 (SANTOS, 

2007). O município foi considerado por muitos anos como a Capital Nacional da Cebola, 
 

 6O EJAtlas é uma plataforma que faz parte do projeto Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade 

(EJOLT), do qual participam mais de 100 especialistas e pesquisadores de 23 universidades e organizações não-

governamentais de 18 países pelo mundo Disponível em: https://ejatlas.org/conflict/titanium-mining-project-

projeto-retiro-in-sao-jose-do-norte-rio-grande-do-sul-brasil. Acessado em 28 de agosto de 2020 
7 O mapa de conflitos foi disponibilizado na internet em 2010 e tem como proposta inicial levantar casos de 

conflitos em todo o território brasileiro e ainda tornar público vozes que luta por justiça ambiental de populações 

invisibilidades e discriminadas pelas instituições e mídia. Disponível em: 

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=rs-dezenas-de-familias-lutam-contra-estaleiro-que-expulsou-

as-e-por-indenizacoes-justas. Acessado em 3 de agosto de 2020. 

https://ejatlas.org/conflict/titanium-mining-project-projeto-retiro-in-sao-jose-do-norte-rio-grande-do-sul-brasil
https://ejatlas.org/conflict/titanium-mining-project-projeto-retiro-in-sao-jose-do-norte-rio-grande-do-sul-brasil
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=rs-dezenas-de-familias-lutam-contra-estaleiro-que-expulsou-as-e-por-indenizacoes-justas
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=rs-dezenas-de-familias-lutam-contra-estaleiro-que-expulsou-as-e-por-indenizacoes-justas
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sendo que houve uma especialização da produção agrícola na região com investimento em 

maquinários (SANTOS, 2007). 

Nos anos de 1990 houve uma queda na produção de cebola do município, 

principalmente pelo início do plantio deste bulbo de forma extensiva em outros estados, 

principalmente em Santa Catarina (SANTOS, 2007). O declínio na produção de cebola teve 

graves consequências no contexto rural, sendo que a população de SJN passou de 

predominantemente rural (75%) para predominantemente urbana nos anos 2000 (SANTOS, 

2007). Segundo os dados do IBGE (2018)8 em um período de 2003 a 2018 a área plantada de 

cebola se manteve, assim como a área colhida, porém o valor da produção é variado, assim 

como o rendimento médio. Não tendo uma estabilidade de rendimento da produção para as/os 

agricultoras/es. 

A revolução verde, baseada em insumos agrícolas, monocultivos e formas extensivas 

de agricultura, teve seu início no Brasil, nos anos de 1960 a 1970, junto à ditadura militar. 

Com um modo extensivo de produzir alimentos, essa revolução trouxe grandes danos 

ambientais, como poluentes acumulados em rios e solo pelo uso de agrotóxicos, evidenciado 

desde o início por pesquisadoras como Rachel Carson (1962). Além disso, trouxe ao longo do 

tempo a exclusão da/o agricultora/or do campo, seja pela precarização do trabalho, pelo 

acúmulo de dividas causada pelos financiamentos, acúmulo de terras por grandes proprietários 

rurais, e ainda pela concorrência entre agricultura familiar e grandes latifundiários. Deixando 

cada vez mais difícil a produção de forma familiar e em pequena escala. Esse modelo de 

agricultura teve e continua tendo grande incentivo governamental e a agricultura familiar de 

subsistência passou a ser vista como algo atrasado, não moderno, necessitando se desenvolver. 

Como justificativa ao “não desenvolvimento” e a pobreza9, o município de SJN passa 

pela abertura de grandes empreendimentos, que dizem trazer o progresso e um tipo de 

desenvolvimento ao município. Em 1970 teve o início do reflorestamento de Pinus Elliotti no 

município, sendo que em 1997 passou a ser a sede da empresa Âmbar. Segundo dados do 

IBGE (2018)10 no município de SJN há uma área de 8.805 hectares de reflorestamento de 

Pinus, ocupando a 8° posição do RS em plantação de Pinus. O florestamento é utilizado  

 
8 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-

norte/pesquisa/14/10193?tipo=grafico&indicador=10252 Acessado em 27 de julho de 2020. 
9 Segundo dados do IBGE (2018), o salário mínimo da população é de 2,8 salários mínimos, sendo 12% da 

população ocupada, tendo a posição de 401 dos 497 municípios do RS. Quanto ao nível de pobreza, o município 

ocupa a 8° posição do RS. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/panorama 

Acessado em 30 de julho de 2020. 
 10Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/pesquisa/16/12705 Acessado em 22 de 

julho de 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/pesquisa/14/10193?tipo=grafico&indicador=10252
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/pesquisa/14/10193?tipo=grafico&indicador=10252
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-jose-do-norte/pesquisa/16/12705
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principalmente para a retirada de resina, totalizando 4.938 toneladas, sendo o segundo 

município de maior retirada de resina do estado do RS, atrás somente de Santa Vitória do 

Palmar, também no extremos sul do país (IBGE, 2018). Em uma série histórica é percebido 

que a área de plantio de pinus continuou a mesma do período de 2004 a 2018, já a quantidade 

de resina produzida e consequentemente o valor de produção sofreu diversas alterações, neste 

mesmo período (IBGE, 2018). Como percebido na observação de campo, a retirada de resina 

funciona como uma alternativa para algumas/uns agricultoras/es de SJN, quando a produção 

de cebola, ou ainda a pesca de camarão não dão uma boa safra. 

Em 2013, houve o início das obras do Estaleiro de São José no Norte, localizado na 

estrada Pública do Cocuruto, no primeiro distrito, aproximadamente cinco quilômetros da 

sede, na zona portuária, margem leste do Canal de Rio Grande. A empresa responsável pela 

instalação é a EBR Estaleiros do Brasil SA que é uma associação entre a empresa japonesa 

TOYO Engeneering e a empresa brasileira SOG óleo e gás (Setal) (Mapas de Conflitos 

Fiocruz). Segundo dados retirados do site Mapas de conflitos da Fiocruz, este 

empreendimento trouxe uma série de conflitos, como a retirada de aproximadamente 120 

pessoas das 45 propriedades da comunidade Vila Nova, para a instalação.  

Mais recentemente o município passa pela tentativa de instalação de uma mineradora 

de titânio. Segundo site EJAtlas, a intenção de extração de minérios no município de SJN já 

tem algum tempo, nos anos 2000, se inicia a tentativa com a empresa Rio Grande Mineração 

(RGM). Após diversos problemas com o licenciamento ambiental, inclusive com graves erros 

no EIA-RIMA apontados pelo Ibama, em junho de 2017 o Ibama concedeu licença prévia 

para a empresa que teria quatro anos para iniciar o projeto. Em 2019 após emenda apresentada 

à prefeitura municipal, o plano Diretor Municipal foi alterado e o prefeito sancionou a lei 

proibindo novas tentativas de mineração no município (EJOLT.ORG), o que é importante 

como uma estrutura de combate a mineradoras, mas que não garante que a empresa RGM 

instale seu projeto de mineração. 

O projeto Retiro é um dos três projetos do complexo minerário. É pretendido extrair 

titânio e zircônio em uma área de aproximadamente 30km, entre a Laguna dos Patos e o 

Oceano Atlântico. A área pretendida para retirada é ocupada por pescadoras/es artesanais e 

agricultoras/es familiares, inclusive as propriedades das/os participantes do Grupo de 

agroecologia EcoNorte, que caso a mineração aconteça, será prejudicado diretamente, pela 

contaminação ambiental e consequentemente redução da qualidade e valor comercial dos 

produtos agroecológicos.  
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O grupo EcoNorte, tem um histórico de luta e participação política, de contestação, 

questionamento e repúdio ao empreendimento minerário11, assim como a exploração 

destrutiva da natureza, proposto para o município de São José do Norte. Como por exemplo 

na elaboração de um Processo Administrativos enviado como nota de repúdio ao 

empreendimento, colocado pelas/os participantes que “Não acreditamos nesse tipo de 

progresso”. Além da participação em audiências públicas, manifestação pelo município de 

SJN, ações nas comunidades contra a mineração, entre outras. 

O Grupo de agroecologia EcoNorte é formado por seis famílias de produtoras/es 

orgânicos do município, certificadas em 2014 e registrados na Organização de Controle Social 

(OCS)12. O grupo foi formado em 2009, com formações internas dos participantes, iniciando 

suas atividades com o público, de comercialização, no ano de 2010. Em funcionamento há 10 

anos, comemorados em 2019 com a conquista de um quiosque para a comercialização de seus 

produtos, localizado no centro da cidade de São José do Norte, e, a realização de um evento 

de comemoração marcado como de importância na história do grupo EcoNorte pelas/os 

participantes13.  

O Grupo de agroecologia EcoNorte está construindo um processo de transição 

agroecológica, colocado por Nascimento (2019) como na primeira fase de transição. Segundo 

esse mesmo autor, em uma pesquisa que fez junto ao grupo EcoNorte, as propriedades das/os 

participantes é pequena, tendo até 5 hectares, ainda essa propriedade é dividida entre a 

produção agroecológica e a produção convencional. O autor coloca que essa divisão também 

caracteriza uma divisão de gênero, onde as mulheres ficam com a produção agroecológica e 

os homens na convencional, pois somente em uma das famílias participantes a propriedade é 

totalmente agroecológica.  

Historicamente, a agroecologia surge com força nos anos de 1990, como uma 

alternativa aos modelos de agricultura hegemônicos, valorizando a agricultura familiar e de 

subsistência. Procura integrar as questões sociais, políticas, econômicas e ambientais. Assim,  

 

 

 

 

 
11 Material retirado no blog Futuro no ralo; disponível em: https://futuronoralo.blogspot.com; Acessado do dia 

11 de maio de 2020. 
12 A organização de Controle Social (OCS) é um cadastro realizado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento, certificando a produção como orgânica e regulamentando-a para a venda. 
13 Relatado na pesquisa exploratória 
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Mais do que mudar as práticas agrícolas, trata-se da mudança de um processo 

político, econômico e sócio-cultural, na medida em que a transição agroecológico 

implica não somente na busca de uma maior racionalização econômica-produtiva, 

com base nas especificidades biofísicas de cada agroecossitema mas também de 

mudanças nas atitudes e valores dos atores sociais com respeito ao manejo e 

conservação dos recursos naturais e nas relações sociais entre os   atores implicados. 

(CAPORAL e AZEVEDO, 2011, p. 93 e 94) 
 

As questões de gênero também fazem parte da dimensão social da agroecologia. 

Segundo Siliprandi et al (2018) o feminismo na agroecologia é de relevância para que tenha 

além das questões ambientais e tecnológicas a dimensão social como a de igualdade de gênero, 

enquanto que a agroecologia tem contribuindo com o debate sobre soberania alimentar, 

sustentabilidade, políticas públicas, de relevância para a construção do feminismo. Além 

disso, os trabalhos realizados interseccionando estes temas tem mostrado que as mulheres são 

sujeitas chave na construção da agroecologia, ou por assumir o desafio de iniciar algo novo 

(KAREM, 2004) ou ainda por conta de a prática agroecológica orientar para a diversidade dos 

policultivos e de atividades, que fazem parte do cotidiano das mulheres (BURG, 2005). 

 

Mulheres e agroecologia 

No início do século XX o debate sobre os diretos das mulheres entra em cena, 

principalmente no que dizia respeito ao voto, educação e acesso ao trabalho (SILIPRANDI, 

2009), conhecido como a primeira onda feminista as chamadas sufragistas. Segundo autoras 

feministas como bell hooks (2019) e Angela Davis (2016), os primeiros movimentos 

feministas mostravam a classe em que se localizavam, pois enquanto as mulheres brancas de 

classe média lutavam pelo direito de terem acesso ao mercado de trabalho e ao voto, as 

mulheres negras de classe baixa lutavam por melhores condições de trabalho, os quais já 

estavam inseridas, e por uma igualdade política que abrisse portas para igualdade econômica, 

como colocado por Davis (2016) as mulheres querem pão e não voto (DAVIS, 2016, p. 146).  

 O movimento feminista no Brasil se diferencia do resto do mundo, enquanto que fora 

do Brasil as feministas lutavam por sua identidade, cultura, caracterizando um movimento 

neoliberal, no Brasil, mesmo havendo algumas atoras sociais lutando por esses direitos nos 

centros urbanos, havia uma pressão mais forte pelas questões distributivas, econômicas e de 

justiça social (SILIPRANDI, 2009). No contexto rural as mulheres começam a reivindicar 

seus direitos em meados dos anos de 1980 relacionados principalmente a participação em 

sindicatos, espaço majoritariamente masculino, reconhecimento de seu trabalho como 
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agricultoras e não somente como domésticas, garantia dos direitos sociais e previdenciários, 

questões relacionadas à saúde da mulher, garantia e condições para produção na agricultura 

familiar, acesso à terra entre outros (SILIPRANDI et al 2018; SILIPRANDI, 2009). 

Reivindicações que mostram a exclusão das mulheres de espaços públicos de decisão 

e poder, hierarquias e separações reforçadas pelas construções sociais de gênero. Como a 

divisão sexual do trabalho, construída socialmente e reforçada no início do capitalismo, as 

mulheres rurais ficam principalmente com o trabalho na esfera privada, como o trabalho 

doméstico, nas hortas familiares, de cuidado da família. Ou ainda, como analisado por Paulilo 

(1987) em seus estudos sobre mulheres rurais, o trabalho no campo é dividido como leve ou 

pesado conforme o gênero que o faz, tendo uma valoração econômica diferenciado. Assim, o 

trabalho dito leve, menos proeminente e de baixa remuneração é de responsabilidade das 

mulheres enquanto os homens ficam com o trabalho dito pesado e de valoração econômica. 

Desta maneira, em seu estudo, Paulilo (1987) em diferentes partes do Brasil, com diferentes 

culturas, percebeu que em algumas regiões o trabalho considerado leve era considerado 

pesado em outras regiões, concluindo que o trabalho é leve não por suas características, mas 

pela posição que seus realizadores ocupam na hierarquia familiar (PAULILO, 1987, p. 115). 

Por serem fadadas socialmente aos quintais familiares, algumas mulheres do campo 

tem um maior conhecimento e proximidade a respeito das questões de alimentação e cuidado, 

sendo destinadas historicamente a essas tarefas. Na observação realizada durante a pesquisa 

exploratória, foi possível perceber que as mulheres do grupo EcoNorte se identificam nesse 

lugar de cuidado da família, sendo que em diversos momentos os assuntos se voltavam as 

questões de saúde da família e as mulheres se colocam como responsáveis por esse trabalho 

de cuidado. Além disso, foi observado na pesquisa de campo que um dos motivos da maior 

participação das mulheres no grupo, principalmente na produção e organização é por conta 

das mulheres estarem mais preocupadas com as questões da saúde da família e do cuidado 

com o ambiente, segundo a fala de uma das participante isso ocorre por conta do “instinto 

materno”14 das mulheres. 

As mulheres historicamente são mais preocupadas com as questões ambientais, como 

colocado por Siliprandi, 2012 p. 148 

Há muitos anos as camponesas vêm chamando a atenção para a destruição dos meios 

produtivos na agricultura (biodiversidade, água, recursos energéticos) promovida pela 

lógica produtivista dominante, que usa e abusa dos insumos externos e das energias 

não renováveis, e utiliza o meio ambiente como uma fonte inesgotável de riqueza, em 

nome de um aumento da produtividade e dos lucros de poucos. 
 
14 Termo utilizado pela participante do grupo EcoNorte durante uma observação de campo. 



 

219  
 

Historicamente as mulheres estão presentes nas lutas pelo território e preservação 

ambiental. Um exemplo conhecido é o caso da destruição do laboratório de plantas da 

Araracruz Celulose, na cidade de Barra Ribeiro (RS) no dia 8 de março de 2006, por 2 mil 

mulheres ligadas aos movimentos de defesa dos trabalhadores do campo (PAULILO e 

MATIAS, 2006).  

Durante as observações de pesquisa uma participante do grupo colocou que por conta 

do maior cuidado com o ambiente, são as mulheres que mais se preocupam com as 

problemáticas dos grandes empreendimentos que “assombram” o município de SJN, assim 

como as mais afetadas psicologicamente com essas questões.  Durante a ação do dia das 

mulheres, no dia 8 de março de 2020, uma das participantes do grupo EcoNorte se mostrou 

liderança comunitária quanto as questões de luta contra a tentativa de instalação da mineração 

no município de SJN, tomando a frente da discussão e explicando o que havia no EIA-RIMA 

do projeto. O grupo também vem se mobilizando desde 2014 contra a instalação da 

mineradora, realizando ações como passadas em comunidades, através da igreja, organização 

de passeatas formação de uma carta pública e participação de audiências públicas. 

O movimento feminista busca a quebra dos papeis de gênero construídos socialmente, 

por mais que pareça contraditório, a valorização do trabalho da mulher na esfera privada, junto 

as hortas familiares é uma forma de possível emancipação da mulher. Além disso, as 

organizações coletivas têm potencial para a transformação da realidade local, das famílias. 

Pelo o que foi observado durante a pesquisa exploratória, pensar em outras formas de viver 

junto ao contexto rural e ainda o risco a mudança são iniciativas das mulheres.  

 

Possíveis relações e contribuições com a Educação Ambiental 

    A educação ambiental crítica tem uma relação de proximidade com a agroecologia, 

como ciências contra hegemônicas que visam à transformação da realidade a partir dos atores 

sociais envolvidos. Assim, para ambas, a participação social de grupos expropriados é 

indispensável para a emancipação das/os sujeitas/os, levando em conta a pluralidade de ideias, 

modos de ser e estar no ambiente. Segundo Loureiro, 2012, p. 86 

A participação popular é determinante, posto que a construção de processos em que 

os grupos expropriados e discriminados adquirem centralidade é a condição para 

que as contradições e os conflitos da sociedade sejam explicitados, enfrentados e 

superados pelo protagonismo daqueles que portam materialmente o que é distinto 

do poder hegemônico, portanto, a alternativa concretamente possível. 
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A participação das mulheres nas pesquisas em educação ambiental tem sua 

importância na construção de sociedades com maior igualdade, neste caso a de gênero. Além 

da socialização dessas mulheres em grupos também serem importante para a entrada da 

mulher no espaço público e de decisão, possibilitando a formação de espaços de socialização 

das mulheres, para se reconhecerem e reconhecerem suas dificuldades coletivas e individuais. 

As mulheres se mostram mais preocupadas com as questões ambientais, seja de cunho 

mais individual ou coletivo, como evidenciado na observação de campo. Como exemplo 

individual, uma das participantes do grupo falou durante a observação de campo que se nega 

a usar remédio farmacêuticos, a mesma coloca que atitudes de cunho individual, como separar 

o lixo doméstico, plantar seus temperos e chás fazem toda a diferença. Já de modo coletivo, o 

grupo se organiza contra os ataques a grandes empreendimentos, se propondo a produzir 

diferentes formas de vivencia no contexto rural, como a agroecologia. A educação ambiental 

com vistas a emancipação implica em mudanças individuais e coletivas (LOUREIRO, 2012), 

que visem a transformação da sociedade e autonomia das/os sujeitas/os. 

 Assim como vivenciar outras formas de agricultura, não hegemônicas, que sejam 

menos prejudiciais ao ambiente e que tomem como prioridade a alimentação e subsistência 

das famílias e comunidades e não apenas o lucro capitalista, são formas de construir uma 

sociedade mais igual e justa. Loureiro (2012) coloca que não há compatibilidade entre 

ambientalismo e capitalismo, ou ainda alternativas moralistas que separam o comportamental 

do histórico cultural e do modo como a sociedade está estruturada (LOUREIRO, 2012, p. 

104). 

Ainda segundo Loureiro (2012) esta ideia capitalista de progresso, obtido no últimos 

séculos não favorecem a emancipação das/os sujeitas/os mas sim a ampliação do poder 

objetivo do capital sobre o trabalho, o ter sobre o ser. Exemplo disso, é que o município de 

SJN enfrenta discursos falaciosos de grandes empreendimentos, por conta de ser considerado 

atrasado. Este modo de desenvolvimento afeta de forma mais violenta as comunidades 

tradicionais de pescadoras/es e agricultoras/es familiares, por serem considerados não 

desenvolvidos, além de dependerem de boas condições de produtividade do solo e qualidade 

da água para manterem suas atividades.  

O grupo de agroecologia EcoNorte como um espaço de organização coletiva, em torno 

de mudanças no contexto rural de SJN, de forma horizontal e por meio de comercialização em 

circuitos curtos (NASCIMENTO, 2019) favorecem a economia local e a emancipação das/os 

sujeitas/os. A educação ambiental antes de ambiental é educação, e a educação ocorre no 
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coletivo, nas trocas e relações construídas em determinados ambientes. O grupo EcoNorte ao 

se organizar em torno das questões agroecológicas, sociabilizando saberes de práticas 

agrícolas, ou ainda criando meios e ações para resistir a grandes empreendimentos são agentes 

da educação ambiental.  

A EcoNorte demonstra que é possível vivenciar diferentes formas de produzir os 

alimentos, mesmo em ambientes áridos. Ainda o grupo se torna importante como uma 

organização que procura formas mais saudáveis de se envolver com o ambiente. Assim, a 

escuta e compreensão das relações que se dão em contextos rurais de resistência podem ser 

formas de construirmos uma educação ambiental crítica. 

 

Considerações finais 

A igualdade e justiça social são temas que transpassam a educação ambiental, 

agroecologia e os trabalhos sobre as mulheres rurais. É importante se questionar nas pesquisas 

sobre educação ambiental quem são os grupos protagonistas. A visibilidade e protagonismo 

de grupos expropriados são essenciais para a construção de uma educação emancipadora, a 

fim de criar ambientes que possibilitem diversos modos de vida, de acordo com o território e 

cultura de cada comunidade. Assim, pesquisas em educação ambiental com mulheres e ainda 

pensando em outras formas de se relacionar com o ambiente, como a agroecologia, são de 

importância para pensarmos formas de organização e associação comunitárias na construção 

de sociedades mais iguais e justas. 

Como colocado acima, o feminismo e a agroecologia andam lado a lado, tem um 

slogan conhecido dentro da agroecologia, que traz: “sem feminismo não há agroecologia”. 

Somente as organizações agroecológicas não dão conta de incluir as questões de gênero, é 

preciso que haja uma organização que aborde também as questões das mulheres, especificas, 

para conseguir essa aproximação.  

 Algumas organizações agroecológicas, como a EcoNorte, se mostram como de 

importância na construção de resistências, tanto no modo de sociedade destrutivo da natureza, 

que leva em conta somente um tipo de existência, de um progresso exclusivo, como em 

questões especificas do contexto rural, como na manutenção de comunidades tradicionais. O 

modelo de desenvolvimento capitalismo causa uma série de danos ambientais, reforça o 

acumulo de terras e a exclusão do campo. Percebendo os ataques que as comunidades rurais 

sofrem com esse tipo de progresso, por serem consideradas atrasadas, me pergunto se é 

possível fazer agroecologia em um território de mineração? 
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Para a formação de grupos de agroecologia é preciso também o interesse do Estado e 

incentivo por meio de políticas púbicas. Como exemplo o EcoNorte foi formado a partir de 

uma política pública, de incentivo governamental ao combate à fome. Assim, para além da 

vontade dos grupos e comunidades em pensarem e fazerem novas formas de existência no 

contexto rural é indispensável o incentivo do Estado. A revolução verde só se tornou 

hegemônica por conta dos incentivos governamentais que esse modo de produção teve, que 

ainda os mantem, como com o incentivo ao agronegócio e a exportação de alimentos.  

A atuação e protagonismo das/os sujeitas/os que sofrem diretamente com esses ataques 

é imprescindível para se pensar em novas realidades e sociedades possíveis, com justiça e 

igualdade. Este artigo não teve a intenção de esgotar o assunto sobre a temática das mulheres 

rurais, agroecologia e educação ambiental, mas começar a criar subsídios para futuras 

pesquisas nesta área e abordando SJN a partir dessas temáticas. 
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A educação em Paulo Freire e suas possibilidades em feiras de agricultura familiar e 

economia solidária: uma elaboração teórica 
 

Gisleine Cruz Portugal 1 

 Sérgio Botton Barcellos 

 

Resumo: O autor Paulo Freire trabalhou questões importantes para o debate sobre o modelo de educação e a 

ideologia presente nas instituições educacionais, que afetam a vida dos sujeitos. Este trabalho tem como objetivo 

fazer um ensaio teórico a respeito de como as feiras de agricultura familiar podem representar um espaço 

educativo de reflexão sobre as formas de consumo, legitimidade do conhecimento popular e comércio justo, 

baseado no conceito de educação libertadora e dialogando com a Educação Ambiental. Nesta se busca promover 

um aprendizado que faça sentido para os indivíduos, tornando-os mais conscientes de si e das estruturas da 

sociedade. No espaço das feiras, pode-se perceber uma possibilidade de construção coletiva de um saber 

compartilhado, em que os objetos de conhecimento não são uma propriedade nem pra um nem para outro 

indivíduo, mas sim a incidência de uma reflexão mútua de ambos, em que o fazer do trabalho de uma das partes 

está se comunicando com o universo dos consumidores.   

 
Palavras-chave: agricultura familiar, educação libertadora, feira-livre 
 

The Education in Paulo Freire constructions and its possibilities in family farming and 

solidarity economy fairs: a theoretical elaboration 
 
Abstract: The author Paulo Freire worked on important issues to debate about the model of education and the 

ideology present in educational institutions, which affect the lives of the subjects. This work aims to make a 

theoretical essay about how family farming fairs can represent an educational space for reflection on forms of 

consumption, legitimacy of popular knowledge and fair trade, based on the concept of Freire’s liberating 

education and dialoguing with Environmental Education. It seeks to promote learning that makes sense to 

individuals, making them more aware of themselves and the structures of society. In the space of fairs, it is 

possible to perceive the possibility of collective construction of shared knowledge, in which the objects of 

knowledge are not a property neither for one nor for another individual, but the incidence of a mutual reflection 

of both, as the work of one of the parties is communicating with the universe of consumers. 

 
Keywords: family farming, liberating education, street market 
 

La Educación en las construcciones de Paulo Freire y sus posibilidades en las ferias de 

agricultura familiar y economía solidaria: una elaboración teórica 
 
Resumen: El autor Paulo Freire trabajó sobre temas importantes para debatir sobre el modelo de educación y la 

ideología presente en las instituciones educativas, que afectan la vida de los sujetos. Este trabajo tiene como 

objetivo realizar un ensayo teórico sobre cómo las ferias de la agricultura familiar pueden representar un espacio 

educativo de reflexión sobre las formas de consumo, la legitimidad del conocimiento popular y el comercio justo, 

a partir del concepto de educación de Freire y intentando dialogar con la Educación Ambiental. Busca promover 

un aprendizaje que tenga sentido para las personas, haciéndolas más conscientes de sí mismas y de las estructuras 

de la sociedad. En el espacio de las ferias se percibe la posibilidad de construcción colectiva del conocimiento 

compartido, en el que los objetos de conocimiento no son propiedad ni para uno ni para otro individuo, sino la 

incidencia de un reflejo mutuo de ambos, como El trabajo de una de las partes es comunicarse con el universo 

de consumidores. 

 
Palabras clave: agricultura familiar, educación liberadora, mercadillo 
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Introdução  

 

Os processos educativos podem acontecer de diversas maneiras e em diversos espaços, 

podendo existir concepções diferentes do que é educação e qual o seu papel na vida das 

pessoas. Podemos trabalhar com a ideia de que o que se busca com a educação é promover 

um aprendizado que faça sentido para os indivíduos, tornando-os mais conscientes de si, das 

estruturas da sociedade e que incentivem seu senso de cidadania. Porém, a educação formal e 

os currículos oficiais das instituições educacionais como conhecemos hoje, nem sempre estão 

em consonância com esta proposta. O que podemos perceber, tradicionalmente, é figura de 

um professor que é visto como o detentor de um saber, que seria transferido para os alunos, 

que “absorvem” tal conhecimento para então aplicá-los em atividades como provas e 

trabalhos, que, por sua vez, são propostas para os alunos sem sua participação no processo. Se 

construiu, a respeito destes espaços, a ideia de que seria ali o lugar determinado para ensinar 

as regras sociais da vida em comunidade e a produção de conhecimento. No entanto, este 

formato não é a única forma de construir aprendizagens significativas. Um questionamento 

importante deste modelo foi elaborado de forma ampla e profunda por Paulo Freire, que tentou 

propor outro modelo de educação, que não submetesse os aprendizes à uma condição 

subalterna, nem partisse do pressuposto de que eles se encontram em uma posição de 

“ignorância”, de forma que a educação os retirem de lá. O que o autor propõe é um 

reconhecimento dos seus próprios saberes como legítimos, e que sua realidade possa ser 

reconhecida como parte essencial do processo educativo.  

O que vamos abordar neste trabalho é o potencial das feiras livres de produtos oriundos 

da agricultura familiar como um espaço educativo, desde seu processo de organização, 

produção e comercialização. Utilizamos como apoio alguns autores e estudos de caso, como 

parte de uma pesquisa exploratória para a elaboração de um projeto de doutorado, em 

andamento (SOUZA, 2015; MONTEIRO et al, 2016; LUCENA, CRUZ, 2013; SILVA, 

STROFF, 2014). Para estabelecer a relação desta análise com a Educação Ambiental, 

levantamos também as perspectivas de transformação da sociedade que estas feiras podem 

representar, em termos de enfatizar a legitimidade do conhecimento popular e valorizar 

práticas produtivas embasadas na solidariedade e nas premissas de comércio justo, o que 

evoca questionamentos sobre as formas de consumo, o modelo de produção e as relações de 

trabalho ligados ao sistema de monocultura e do latifúndio. Para tecer este debate, escolhemos 

nos apoiar em textos de Paulo Freire que trabalham a questão da educação popular, e levantam 
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reflexões sobre como foi construído o projeto ideológico do sistema educacional, e as 

opressões que podem estar por trás dele. Também há uma elaboração a respeito de possíveis 

horizontes libertadores desta realidade, pensados a partir de um formato de educação que 

contemple, de forma mais palpável, a realidade dos sujeitos.  

As feiras livres são espaços de atividades econômicas e sociais muito antigos, que 

datam desde os primeiros agrupamentos humanos, quando da sua fixação em terras, o 

estabelecimento de propriedades, a domesticação de animais e cultivos vegetais para a 

alimentação. Segundo Souza (2015), as feiras livres foram oficializadas na Idade Média, e 

tiveram seu auge no século XI, na Europa, com mercados locais que buscavam suprir a 

população com itens cuja produção aumentou com o aprimoramento de técnicas agrícolas nos 

feudos, passando a gerar excedentes para comercialização. No Brasil as feiras livres datam do 

período colonial, se estabelecendo como prática comum devido ao crescimento demográfico 

que permitia a maior comunicação entre os grupos produtores, e a diversificação da 

economia.   

Para que as feiras aconteçam, se requer um esforço continuado dos agricultores tanto 

para preparar a produção, colher, higienizar, embalar, para que seja apresentada de forma 

atraente para o consumidor, quanto se organizar em possíveis associações, cooperativas, e se 

vincular a grupos que defendam a promoção das feiras e incentivem a produção familiar. Ela 

é uma proposta de produção que parte dos pequenos produtores que tem o desejo de se manter 

trabalhando com a terra e tirar dela sua sobrevivência e de sua família, produzindo alimentos 

de forma sustentável, em contraponto ao sistema de monocultura ou latifúndio, que são de 

grande porte e empregam mão-de-obra assalariada. Isso quer dizer que se trata de uma 

proposta que não tem como objetivo central o lucro e a acumulação, permitindo aos 

camponeses uma vida externa ao sistema de opressão do capital, podendo se tornar 

autônomos, conquistar sua estabilidade financeira e investir na sua propriedade. Assim, 

pretendemos elaborar, neste ensaio, a ideia de como estas feiras podem ser um espaço não 

formal com potencial educativo para a reflexão sobre as formas de consumo, produção e sobre 

a legitimidade do conhecimento popular.  

 

Desenvolvimento 

 

Para iniciar nossas reflexões, podemos começar elaborando sobre o pensamento de 

Freire sobre a educação e seu papel na sociedade, e como é possível repensar tanto a figura 
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do educador quanto a do educando tanto em espaços que promovem a educação formal, como 

por exemplo as escolas, quanto em espaços não formais, como eventos e campanhas 

educativas. Podemos partir, em primeiro lugar, buscando entender a estrutura ideológica por 

trás dos processos educativos tradicionais, e a forma como eles foram construídos na nossa 

sociedade. A ideia de educação que podemos dar conta, nas estruturas atuais, tem como base 

uma lógica de buscar promover uma espécie de adequação dos educandos às estruturas 

dominantes, como uma forma de domesticação. Os sujeitos, que trazem de sua própria 

realidade suas próprias manifestações culturais, perspectiva e modos de ser e viver o mundo, 

encontram na estrutura escolar moldes que os padronizam, os colocando em uma situação de 

silenciamento de sua autenticidade, buscando homogeneizar as individualidades. Há um 

processo, identificado por Freire (1987), de tentar dificultar ou até mesmo punir 

questionamentos legítimos das pessoas que ocupam o lugar dos educandos. Este modelo de 

educação tende a retirar os sujeitos de seu lugar histórico, desconhecendo sua bagagem prévia 

e não fazendo quase nenhum tipo de conexão com suas experiências, colocando os educandos 

num lugar de receptáculo de informações, vazias para eles, imobilizantes (FREIRE,1987).  

Vale resgatar, neste momento, o conceito de alienação cultural abordado por Freire 

(1979), que é possível identificar em diversos momentos do cotidiano, e que se expressa 

também nos nossos modelos de espaços educativos, provocando diversos silenciamentos. Este 

conceito trata a ideia de que há uma autenticidade em cada cultura que pode estar silenciada 

ou até, de certa forma, desprezada pela história a que uma comunidade passou. Podemos 

mencionar neste sentido a cultura latino-americana, onde se encaixa a experiência brasileira, 

em que houve o marco do colonialismo, cujo centro de decisão econômica e cultural dos países 

colonizados se encontrou, por muito tempo, fora deles. A cultura referência, capaz de ditar o 

que é culto, aceitável e desejável, se encontrou por muito tempo distante de nossos próprios 

padrões e origens, refletindo em aspectos de nossas leis, políticas econômicas e de mercado, 

soluções tecnológicas e comportamentos. Conseguimos identificar os marcos que tal 

configuração histórica tem na nossa cultura e forma de agir e pensar, no que consumimos, nas 

propagandas que vemos, e em nossos hobbies (e o uso desta palavra importada aqui se faz de 

forma intencional, por ser tão naturalizada em nosso dia a dia, mas que simboliza, de certa 

forma, tal alienação), um padrão de buscar algo estranho a nossa realidade e experiência direta, 

importando padrões incompatíveis com nossas reais possibilidades, frustrando-nos.  

É possível observar estas questões no processo de urbanização dos países ditos 

“subdesenvolvidos”, e na distribuição de suas atividades econômicas, onde podemos alocar 
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as feiras livres. No trabalho de Souza (2015), a autora recorre ao geógrafo Milton Santos para 

explicar este processo, a partir de um modelo que se divide em dois circuitos econômicos, que 

convivem de maneira tensa, e disputam entre si por espaço e por legitimidade. Há um chamado 

circuito superior, e um circuito inferior, explorados pela autora. O primeiro estaria relacionado 

com atividades econômicas ditas modernas, vinculadas à acumulação do capital e existência 

dos grandes conglomerados, que lançam mão de tecnologia de ponta. Já o segundo se 

caracteriza por estar vinculado à sobrevivência de atores das classes médias e populares, que 

possuem tecnologia pouco sofisticada. Estas, muitas vezes são marginalizadas pelo poder 

público, podendo ser qualificadas como antiquadas, obsoletas, por não possuírem uma ligação 

direta com a mundialização da economia e suas novas formas de comercialização. Por não se 

alinhar às formas hegemônicas de economia, a agricultura familiar, de onde provém grande 

parte dos produtos das feiras livres, por exemplo, passou por momentos de poucos incentivos 

do poder público, mesmo que cerca de 70% do alimento da população brasileira tenha esta 

origem (SILVA, STROFF, 2014). As feiras livres entram, portanto, no âmbito deste circuito 

dito inferior, pois nela se encontram mercadorias e produtos pouco processados, ou 

produzidos de forma artesanal, muitas vezes associado a um imaginário social contrastante 

com padrões de beleza, higiene e civilidade, que associavam esses espaços à sujeira, 

ilegalidade, desordem e atraso (SOUZA, 2015).   

Pensando nisso, podemos relacionar as feiras de agricultura familiar a um importante 

local de afirmação cultural e resistência, que possui aspectos que se contrapõem a esta lógica. 

Podem ser entendidos como espaços de afirmação dos saberes do campo, que impulsionam as 

práticas cotidianas de trabalho de grupos populares e subalternos, através dos encontros 

promovidos nestes ambientes. Estes espaços vão além da simples comercialização de 

produtos, mas significam propostas de formação humana, ambientes não formais de 

aprendizagem, de sociabilidade, trocas materiais e simbólicas (SOUZA, 2015) e, por isso, 

podem também ser compreendidos sob a luz da educação popular de Paulo Freire, que 

tratamos aqui como nosso referencial teórico principal (FREIRE, 2000; 1979). O autor 

defende a ideia de que os processos pedagógicos não podem ser propostos em sistemas e 

procedimentos pré-concebidos, fechados, sem estarem acontecendo em concomitância com a 

vida, a cultura e os saberes dos indivíduos que deles participam. As feiras representam espaços 

como esses, em que os produtores e trabalhadores criam e recriam suas práticas, podem 

afirmar e fazer reconhecer a sua legitimidade enquanto potencial criativo, inovador e 

educativo, e as colocam em interação com as pessoas que procuram este ambiente, que pode 
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ser considerado um espaço de construção de conhecimentos válidos para além das instituições 

escolares (SOUZA, 2015).   

Na obra de Freire as construções coletivas aparecem com um papel importante nos 

processos educativos, que acontecem através da troca, que conectam ambas as partes que se 

intercomunicam. Como não pensar, portanto, no ambiente das feiras, em que o fazer do 

trabalho de uma das partes está se comunicando com a curiosidade e vontade do outro ser, o 

consumidor, que faz a escolha de frequentar um ambiente em que há um compartilhar de 

humanidades, quando da escolha de aspectos essenciais como sua alimentação e estilo de vida. 

Através do consumo de alimentos, como frutas, legumes, doces, conservas, e artesanatos ou 

itens decorativos, se expressa também uma subjetividade que compõe os indivíduos presentes. 

Os feirantes, por sua vez, compartilham de sua sabedoria, indo muito além de apenas 

promover a comercialização de produtos. Se discute a disponibilidade de alimentos 

relacionados à época do ano, suas formas de cultivo, as suas práticas cotidianas que são o 

cerne de seu trabalho e modo de vida. Há saberes sendo construídos coletivamente, como 

ressalta Souza (2015) a partir de atos, gestos, performances corporais, movimentos e dizeres, 

formas de agir e se relacionar fomentadas por feirantes e fregueses. 

  Fica de lado, então, uma concepção de educação que desconhece os indivíduos como 

seres históricos, em um constante relacionar-se com a realidade. A comunicação entre os 

sujeitos passa a ter um papel central na obra de Freire tanto na educação quanto na vida 

humana. A educação se dá numa troca de “pensares” que ganham autenticidade pela sua 

conexão com a realidade. É a intercomunicação, a troca de experiências palpáveis, o cerne 

onde acontece a educação. Educador e educando no contexto das feiras são na verdade 

indivíduos em interação e troca, sem as amarras formais dos lugares que estes ocupam na 

sociedade. Nas feiras, as experiências das pessoas que ali estão e se “co-educam”, estão postas 

no jogo educativo, presentes, permeando as conversas e trocas que ali existem. Assim como 

na educação libertadora, nestes momentos o objeto cognoscível, os fatos que se colocam para 

a análise e compreensão, não é uma propriedade nem pra um nem para outro indivíduo, mas 

sim a incidência de uma reflexão mútua de ambos.  

Assim, ao reconhecermos a natureza coletiva do processo de educação, indispensável 

se torna o debate sobre a ideia de ignorância e a suposta noção de superioridade, tão comuns 

nas nossas experiências nos mais diversos espaços. Por exemplo, quando pensamos na lógica 

de mercado presente por trás da formação dos profissionais. A ideia de profissionalização se 

sedimentou na nossa sociedade como um munir-se de técnicas, conhecimentos, ferramentas 
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intelectuais para assim subjugar os outros conhecimentos e formas de ser que não passaram 

pelo mesmo processo. Há uma formação para servir a um mercado de trabalho que exige 

técnicas especificas e legitimadas pelos meios formais, mas que não reconhecem os diversos 

outros saberes. E assim conseguimos ver o que Freire conceitua como uma espécie de 

armadilha, a qual os profissionais estão sujeitos, a de passarem a fazer parte de “um mundo 

estranho, de técnicos e especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, proprietários 

do saber, que deve ser doado aos “ignorantes e incapazes”. Habitantes de um gueto de onde 

saio messianicamente para salvar os “perdidos” que estão fora (FREIRE, 1979).” 

Na obra de Freire “Educação e mudança” fica claro o fato de que não há um “onde 

chegar” definido quando se fala de educação. Não há seres ignorantes absolutos, não 

educados, e seres educados, que já chegaram em um ponto de “preenchimento” tal, que se 

pode considerar que estes são capazes de depositar em outros todo o saber que já conquistou. 

Isso não existe. O que existe é um movimento permanente de busca, em que as pessoas se 

encontram em graus diferentes, neste movimento de constante consciência, superação e 

anúncio de novo saber. Estamos todos nos educando de diferentes formas, sendo que todo ser 

humano tem sua carga de sabedoria em diferentes formatos. Vale dizer que o que existe, na 

verdade, é um saber sistematizado, formalizado que, ao longo da nossa construção social, se 

tornou um modelo legitimado, tido como superior -não coincidentemente- pelas mesmas 

classes que o criaram. É preciso lembrar, então, que tanto o saber quanto a ignorância são 

relativos (FREIRE, 1979). 

  É possível, ainda, analisar outros aspectos a respeito da construção de conhecimento 

nos processos formativos presentes nas feiras. Monteiro et al. (2016) abordam a diversidade 

de atores que se reúnem em função das feiras livres pela troca de produtos e experiências, 

produzindo práticas e saberes diversos. Porém, mais do que o espaço da feira em si, estes 

autores destacam a complexidade do processo que acontece anteriormente, composto por 

reuniões preparatórias, em cooperativas e associações, que representam um anseio de 

desenvolvimento das condições gerais de comercialização e estruturação das feiras. Os autores 

ressaltam que o que se percebe é um movimento colaborativo dos pequenos agricultores, que 

buscam se organizar para que a sua produção alcance os consumidores, processo que permite 

também trocas de experiências e compartilhamento de saberes e práticas, através de um 

comércio justo.  

Nos momentos de organização pré-feira, estamos falando sobre o engajamento e 

mobilização dos agricultores, que se manifesta na busca por parcerias e apoios, na negociação 
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de logística e datas de realização, e na elaboração das atividades a serem desenvolvidas 

quando da ocorrência das feiras. Monteiro et al. (2016) identificaram também momentos de 

formação como oficinas de capacitação que discutem o acesso a políticas públicas como o 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE, que buscam operacionalizar a produção familiar local e o consumo de alimentos, na 

tentativa de, entre outros objetivos, garantir a renda do agricultor familiar (CAMARGO et al., 

2013).  Monteiro et al. (2016) relatam que nestas oficinas são trabalhados, por exemplo, os 

documentos que são necessários para acessar as políticas públicas, as instituições a quem os 

agricultores podem recorrer, discutindo anseios e dúvidas deles sobre o funcionamento e 

execução destas políticas e a ampliação do acesso aos mercados, fazendo com que não fiquem 

presos a “uma rede desarticulada de venda de produtos, entregando muitas vezes toda a 

produção nas mãos de atravessadores, perdendo parte de seu lucro” (MONTEIRO et al. 

2016).  

Tomando como exemplo a dificuldade de alguns agricultores em compreender as 

questões legais de acesso a políticas públicas como as mencionadas, podemos tentar 

interpretar o seu sentido. A burocracia vinculada às questões políticas podem impedir os 

agricultores de melhorarem suas condições de comercialização e organização do escoamento 

da produção, afetando suas condições de vida. Isso nos remete às condições históricas de 

alienação que algumas culturas passam, sofrendo pressões de valores e formas de ser externos, 

construídos sob lógicas externas aos indivíduos. Houve na história um fenômeno da formação 

de uma elite que passou a governar nosso país conforme as ordens de uma sociedade diretriz, 

onde se tomava decisões externas a nossa “sociedade-objeto”, cuja cultura se desenvolveu a 

partir de um histórico colonial. Freire (1979) analisa a estrutura de sociedades como a nossa, 

identificando formas rígidas de construção dos aspectos educacionais, legais e burocráticos.  É 

um formato autoritário, que busca sempre conservar as instituições e privilégios que mantém 

o status das elites, que são “dignas”, e que, nas palavras de Freire, “prescrevem as 

determinações às massas”. Ou seja, algumas instituições, burocratizações e até a dificuldade 

de acesso a algumas políticas podem estar justamente a serviço desta alienação, que confere 

poder àqueles que se beneficiam das culturas tidas como superiores.  

Tal realidade impõe obstáculos aos indivíduos, limitando suas condições de ter acesso 

a importantes ferramentas para o desenvolvimento do seu trabalho. Isso os coloca face à 

problematização do sentido das coisas, do seu lugar no mundo, podendo gerar um sentimento 

de desesperança, de forma que construir uma percepção crítica é a via que lhes dá a 
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possibilidade de superação. Para Freire (1979) a consciência crítica tem como característica a 

busca de profundidade na análise de problemas, em que os indivíduos buscam revisões e o 

desenvolvimento de uma responsabilidade e autoridade sobre si mesmos, sem delegarem para 

terceiros, ou supostos superiores. As práticas educativas devem buscar, portanto, promover 

estes processos de libertação: quando os indivíduos, reconhecidos como seres históricos, 

passam a ter a compreensão das limitações que encaram no seu fazer cotidiano, na sua 

realidade direta, e conseguem, a partir disto, despertar uma busca legítima de sua própria 

formação, coerente com seu universo temático (FREIRE, 1987). Quando ocorrem ações 

educativas no sentido de contribuir para o entendimento dos agricultores sobre seus direitos 

de acesso a políticas públicas que incentivam sua produção, podemos também evocar a noção 

de compromisso com a humanização dos sujeitos trabalhada por Freire, de desenvolver a 

capacidade humana de se enxergar como parte integrante de uma realidade, entre tantas outras, 

se apropriando desta condição num ato não passivo, refletindo sobre essa realidade e agindo 

pela e para sua própria humanização.  

Indo além, Freire (1987) traz a reflexão de que os seres humanos reconhecem, em 

alguns momentos da sua vida, o fato de que pouco sabem de si, e estão em constante 

indagação. Neste processo, se fazem perguntas cujas respostas os levam a novas perguntas, 

que acabam por levar à percepção da desumanização que sofrem, e como ela faz parte da sua 

realidade histórica. Constatando tal realidade, passam a se perguntar sobre a possibilidade de 

humanização, que os coloca em um movimento de busca de uma consciência crítica.  Esta se 

trata, segundo Freire (1979), de uma consciência que nos permite ser capazes de analisar 

problemas e situações com profundidade, entender a natureza mutável da realidade. Ela 

permite entender a necessidade constante de fazer revisões, livrar-se de preconceitos, 

investigar, indagar, criar. E todos os seres humanos são capazes de desenvolver este estado de 

consciência que repele a transferência de responsabilidade e de autoridade. Por isso a 

educação não pode ser uma mera adaptação do indivíduo à sociedade, simplesmente porque 

tal sociedade é construída pelos homens (e aqui uso o termo “homens” intencionalmente, para 

denotar o machismo presente neste referido modelo), a partir de uma hegemonia, que legitima 

apenas uma pequena parcela de tantas culturas existentes, sendo cultura tudo aquilo criado 

pelos seres humanos. E a educação como parte desta cultura, nos modelos tradicionais, 

também foi construída como instrumento de dominação para não alimentar o ímpeto criativo. 

Dessa forma se propõe pensar no real sentido da educação, como aquela que deveria nos 

permitir ser mais, criar e ser como queremos e podemos. E nesse momento o saber formal são 
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necessários, mas não se sobressaem aos procedimentos empíricos do povo. Não se trata de 

achar que as pessoas que não detém da técnica formal são ignorantes, manipuláveis, que 

precisam ser “preenchidos” com o saber formal. (FREIRE, 1979) 

Outra questão abordada por Monteiro et al. (2016) presente no desenvolvimento das 

feiras é a preocupação dos agricultores e agricultoras na melhor valorização de seus produtos, 

levando em consideração a aparência, sabor, apresentação e formas de venda, de forma que a 

dedicação colocada pelos produtores e produtoras nesta etapa significa também a valorização 

de seu próprio trabalho, de sua produção. Alguns obstáculos se apresentam neste processo, 

como a atualização de práticas, e um repensar das maneiras de produzir dentro das 

propriedades, principalmente quando se trata do caso das feiras de economia solidária, em que 

se questionam princípios da cultura de acumulação, enraizados nas mentalidades, ou como 

citado pelos autores, esta “nova cultura seria baseada na reestruturação socioprodutiva e com 

valores que diferem daqueles apregoados pelo sistema capitalista.” (MONTEIRO, et al., 

2016). Este processo também contribui com o trabalho de construção de uma consciência 

crítica, no sentido de que este tipo de formação alinhada com uma cultura contra-hegemônica 

evidencia as contradições em um sistema que marginaliza os saberes e a humanidade dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

 

Considerações finais 

Freire (1979) ressalta que a sociedade está em constante mudança, sendo que os 

valores, formas de ser e comportar-se estão sempre em movimento, de forma que pode existir 

épocas históricas em que estes fatores saiam do equilíbrio, e não correspondam mais aos 

anseios da sociedade. Algumas mudanças acontecem, e configuram o que o autor chama de 

período de transição, quando um valor se esgota e outros novos surgem, podendo ser resultado 

de um processo de desalienação, da construção de uma consciência crítica. Como colocado 

por Monteiro et al. (2016), ações que condizem com um bem comum, como o elaborar 

coletivo de estratégias para a promoção destas feiras, vão além das disposições sobre 

coletividade e solidariedade ao próximo, mas também dizem sobre um reconhecimento de seu 

trabalho e sobre o lugar de legitimidade do seu saber: 

é gratificante para o agricultor ou o artesão ser parte de um processo em que ele é o 

ator principal. Isso fica claro quando o consumidor pede explicações sobre o 

processo de fabricação pelo qual o produto passa, e isso ocorre com frequência, 

principalmente por toda feira ser “diferente uma da outra, é muito satisfatório as 

pessoas virem perguntar de onde veio e o que é que tem na feira”. (MONTEIRO et 

al., 2016).  
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Assim se constroem espaços de trocas de vivências, desde o processo de organização, 

oficinas de processamento de produtos e de inserção política dos agricultores até o momento 

da comercialização nas feiras. Os saberes construídos são compostos por diferentes momentos 

de mediação, mas que podem representar movimentos de transformação pautados por ações 

educativas, uma vez que permitem pensar em relações de solidariedade presentes nas feiras, 

que encontram seu cerne nas interações sociais entre os participantes. Podemos aqui acionar 

as reflexões realizadas por Freire (1979) sobre a natureza humana, como um ser de relações, 

que não só está presente no mundo, deixando-se transpassar por ele, mas sim um ser capaz de 

sair de si, observar-se, projetar-se nos outros e distinguir suas experiências de outras 

existências. O autor difere a condição humana da condição dos animais, que não possuem esta 

capacidade de se retirarem da vivência imediata, e elaborar sobre a realidade e seu lugar nela. 

É por isso que este movimento de reflexão e auto-reconhecimento crítico, é tão caro para a 

educação, pois é ele que nos humaniza. Uma educação que não prioriza o estímulo à criação 

de tal consciência crítica, ela desumaniza, tira-nos de toda nossa potencialidade de ser e 

transformar o mundo. Nas palavras de Freire “Uma educação que pretendesse adaptar o 

homem estaria matando suas possibilidades de ação. [...] A educação deve estimular a opção 

e afirmar o homem como homem.” (FREIRE, 1979). Por isso a importância de se reconhecer 

a validade de espaços como feiras por sua troca de conhecimentos de modo informal, que faz 

sentido na prática social dos sujeitos, diferente dos modelos institucionais de ensino 

sistematizado, com conteúdos pré-determinados alheios ao contexto sociocultural e 

econômico no qual estão inseridos. 

É preciso pensar qual o papel a educação está fazendo para trazer à tona as 

condicionantes que afetam nossa visão de mundo, consciência e cultura. Pensar sobre os 

processos de alienação pelos quais passamos e as diferentes formas que nossa consciência 

pode tomar, nos ajuda a compreender o quão importante é nossa formação, na desconstrução 

de muitas de nossas limitações enquanto sociedade e humanidade. A noção da inconclusão 

aparece como conceito chave neste contexto. O processo de educação se sustenta no 

inacabamento humano, pois nós nos sabemos inacabados e por isso nos educamos. O que 

trabalhamos até aqui sobre nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos é o que nos faz 

entender onde se situa a raiz da educação, segundo Freire. Isso pois, a partir do momento que 

nos retiramos do simples ato reflexo como no caso dos animais, conseguimos nos colocar em 

uma realidade, entender nossas condicionantes e superá-las, passando a buscar ser algo mais 

e criar, sermos autênticos. Isso é o educar libertador de Freire. Um educar em que o sujeito 
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desta educação somos nós mesmos, na nossa própria busca, que deve ser feita ao lado de 

outros seres com os mesmos propósitos, ou como trata Freire, outras “consciências”.  

As feiras, por fim, são capazes de formar contextos de apropriação e construção de 

saberes, que tomam sua forma na troca de experiências, produtos ou mesmo palavras, indo 

além da mera transmissão de informações descontextualizadas e desmotivadas. A motivação 

está incluída no processo, como um desejo de saber compartilhado, curiosidade, uma busca 

ativa do entendimento sobre as coisas do cotidiano, que perpassam pelas linguagens, níveis 

cognitivos e afetivos. Assim se forma um método crítico de se aprender, em meio a tantos 

outros métodos, cujo foco é o desenvolvimento de uma consciência crítica e que alimenta o 

ímpeto criativo, central na condição humana.  
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A agroecologia é conhecida como prática, ciência e movimento. Quando falamos de 

práticas agroecológicas vai muito além dos padrões convencionais de manejo, são saberes 

agroecológicos em uma constelação de conhecimentos, técnicas, saberes e práticas dispersas 

que respondem às condições ecológicas, econômicas, técnicas e culturais de cada geografia e 

de cada população (LEFF, 2002). A agroecologia propõe uma prática educativa baseada em 

metodologias participativas que permitam a reconstrução histórica das trajetórias de vida e 

dos modos de produção, de resistência e de reprodução, assim como o desvendamento das 

relações das comunidades com o seu meio ambiente (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 

2006). É um resgate dos saberes tradicionais, a um passado no qual o ser humano era dono do 

seu saber, a um tempo em o mesmo marcava um lugar no mundo e um sentido da existência 

(LEFF, 2002). 

Quando se trata do ramo da ciência, a agroecologia é considerada complexa, por sua 

visão holística e integradora que utiliza-se de diferentes ensinamentos e áreas científicas para 

se entender o caráter dos atuais modelos de agricultura e, pensar em estratégias diferentes que 

viabilizem o alcance de patamares crescentes de sustentabilidade na agricultura e 

desenvolvimento rural (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2006). A questão é, todas as 

formas de conhecimento, seja científico ou popular, são importantes. Para isso, resta nos 

mobilizarmos para uma construção coletiva de futuro sustentável, partindo de princípios 

sociais, ambientais, econômicos, culturais, políticos e éticos.   

À vista disso, a agroecologia também gerou debates teóricos e políticos, por mostrar-se 

como uma agricultura alternativa perante uma degradação sócio-ambiental, onde a mesma 

exige uma impostergável necessidade de transformar os princípios da racionalidade 

econômica, de seu caráter desigual e depredador, para construir uma racionalidade produtiva  
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capaz de gerar um desenvolvimento eqüitativo, sustentável e duradouro (LEFF, 2002).  

A agroecologia, refere-se a diversas agriculturas de base ecológica, sendo elas: orgânica, 

biológica, biodinâmica, natural, permacultura, regenerativa, sustentável, entre outras. A 

agricultura orgânica é um sistema de produção comprometido com a saúde, a ética e a 

cidadania do ser humano, visando contribuir para a preservação da vida e da natureza 

(PENTEADO, 2001). 

A agroecologia vai muito além de ser uma agricultura alternativa, ela é um estilo de vida 

que não só está ligado a uma mudança de hábitos alimentares, como também, a uma 

consciência. Em busca de mais conhecimento prático nesta área, meu estágio final foi 

direcionado ao acompanhamento de jovens produtores rurais da rede Ecovida de agroecologia 

em Santa Catarina. Desta forma, minha experiência teve início na Fazenda São Matheus com 

a jovem produtora, engenheira agrônoma e analista ambiental Joana Bett. 

A engenheira agrônoma Joana Bett após concluir sua qualificação retornou a 

propriedade de seus pais para investir na produção de morangos orgânicos e ainda, incluir em 

seu negócio os deliverys nos municípios de Orleans/SC e Lauro Muller/SC e o agroturismo. 

A proposta da propriedade está além de uma produção de qualidade fornecida ao consumidor 

através de tecnologia e proximidade, mas do saber fazer e da cultura da família qual é 

proporcionada por meio do agroturismo. 

O que diferencia o agroturismo do turismo rural, é que o produtor rural pode 

compartilhar seu modo de vida com os habitantes da cidade, quanto que, no turismo rural o 

proprietário nem sempre é ligado as atividades do campo, apenas possui um estabelecimento 

em que os turistas podem desfrutar de uma paisagem rural. O agroturismo surge como uma 

alternativa da permanência dos jovens no meio rural, pois além de diversificar e preservar a 

propriedade, torna as atividades na fazenda “mais agradáveis”, influenciando diretamente na 

sucessão familiar. Ainda, ressalta a importância da mulher na sustentabilidade da agricultura 

familiar e no desenvolvimento da atividade de agroturismo nas propriedades, o que 

consequentemente revela a importância do seu papel nesse processo (MIHSFELDT; 

AGOSTINI; SILVA; 2010).  

A fazenda São Matheus está inserida no guia de Destinos & Experiências do site da 

Acolhida na Colônia fornecendo em sua rota experiências como: especialidades culinárias, 

trilhas e banhos de cachoeiras, espaço para camping, passeio à cavalo, banho de rio, pescaria, 

atividades pedagógicas e colha e pague. Essas experiências proporcionam ao turista essa 
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relação de proximidade com o produtor rural através do conhecimento da sua cultura e rotina 

realizada na propriedade, que muitas vezes poderá gerar um sentimento de empatia por esse 

estilo de vida, valorização e reconhecimento por todo trabalho desempenhado pelos 

agricultores e agricultoras.  

Na segunda propriedade, vivenciei a experiência com a família Ziemer, na qual 

acompanhei o agroecologista, engenheiro agrônomo e produtor Ary Felipe Ziemer. A unidade 

produtiva tem como produção principal bananas em sistema orgânico e uma agrofloresta.  

Durante o período de estágio as atividades foram embasadas no manejo agroecológico 

do solo relacionado aos processos físicos, químico e biológicos, que contribuirão para a 

qualidade do mesmo. Pois preconizar a qualidade do solo é sinônimo de uma planta em 

equilíbrio e sadia, pois quem não ama o seu solo nunca saberá cuidar da saúde biológica, que 

é a base de sua fertilidade (PRIMAVESI; PRIMAVESI, 1964). O solo é um organismo vivo 

onde as plantas utilizam-se dele para fixar suas raízes e absorver água e nutrientes.  Os 

manejos utilizados na propriedade foram: plantio direto, compostagem e coleta de 

microrganismos eficientes (EM).  

O plantio direto de acordo com Heckler, Hernani e Pitol (1998) melhora os atributos 

físicos, químicos e biológicos do solo, pois reduz o impacto da gota da chuva e evaporação, 

aumentando a infiltração e armazenamento de água no solo, reduz a infestação de plantas 

daninhas, mantém a temperatura e umidade e cria um ambiente favorável para a microbiota 

do solo. A compostagem entra como uma forma de adaptação ao processo natural que ocorre 

no ecossistema, para que os resíduos utilizados retornem ao solo contribuindo para 

fornecimento de nutrientes e condicionamento físico-químico e biológico. E os EM são 

microrganismos selvagens que auxiliam na decomposição da matéria orgânica, que podem ser 

utilizados na compostagem, no solo em benefícios às plantas (ajudam na disponibilização de 

nutrientes, desenvolvimento das plantas e na germinação de sementes), nas plantas, animais, 

em aterros sanitários, etc. 

O solo é um sistema dinâmico, portanto, qualquer ação de um microrganismo torna-se 

decisiva ao próprio solo. Isso se dá, por ser um ambiente que está em constante modificação, 

devido aos seres que nele habita, tanto micro, meso ou macro fauna e flora. A atividade 

biológica proporciona uma evolução e transformação ao solo que é incapaz de ser atingida por 

uma prática humana (PRIMAVESI; PRIMAVESI, 1964). 

Diante destas duas vivências de campo com jovens empreendedores rurais que tem por 

objetivo proporcionar a população urbana uma alternativa de uma alimentação que respeita o 
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meio ambiente, o produtor, consumidor e a comunidade como um todo, gerando 

desenvolvimento e sustentabilidade rural através da agroecologia. Desta forma, a unidade 

produtiva não se restringe apenas na produção de alimentos, mas conhecimento, ciência e 

pesquisa, tecnologia, informação, troca de saberes, amor e muita dedicação. A agroecologia 

nos traz a ideia e a expectativa de uma nova agricultura, capaz de fazer bem aos homens e ao 

meio ambiente como um todo, através da oferta de produtos "limpos", ecológicos, isentos de 

resíduos químicos afastando-nos da orientação dominante de uma agricultura intensiva em 

capital, energia e recursos naturais não renováveis, agressiva ao meio ambiente, excludente 

do ponto de vista social e causadora de dependência econômica (CAPORAL; 

COSTABEBER; 2002).  

Nesse processo de mudança de paradigmas a agroecologia assume um papel 

fundamental sob o viés da educação ambiental, onde nos mostra que o ser humano não é 

superior a natureza, mas sim parte integrante. E quando compreendemos isso, estamos 

conscientes que cada ação irá gerar reações positivas ou não que afetará o equilíbrio e 

harmonia do ambiente qual estamos inseridos, assim como, a nossa saúde é o reflexo do que 

ingerimos. Portanto, cabe a nós tomarmos a decisão do que queremos para o agora e o futuro 

das gerações.   
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Diálogos possíveis através da divulgação científica: reflexões sobre experiências 

vivenciadas em coletivo 
 

Luísa Victória Da Silva Vareira1 

 

Palavras-chave: Extensão universitária. Agricultura familiar. Alfabetização científica.  

 

Caro (a) leitor (a), dedicamos essa carta a todas as pessoas que participaram da 

experiência que vamos relatar a seguir e espero que aprecie a leitura. 

Com essa carta, buscamos discutir uma proposta de divulgação científica atrelada a 

educação ambiental, através da extensão universitária. Ao longo da carta, vamos apresentar 

algumas aprendizagens do nosso projeto de extensão “Insetos, e daí?” (“Conhecer e 

ressignificar as relações com os insetos junto à comunidade rural de Canguçu e Morro 

Redondo, Rio Grande do Sul”), que surgiu oficialmente no começo de 2019 da associação dos 

membros dos Laboratórios de Ecologia de Lepidoptera (LELep) e de Comportamento e 

Ecologia de Formigas (LaCEF), do Instituto de Biologia, da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). A ideia veio da necessidade de transpormos os muros da Universidade e de 

externamos as informações arrecadadas em pesquisas envolvendo ecologia de insetos em 

propriedades de agricultura familiar nos municípios antes citados. Mas antes de contarmos 

nossas experiências, precisamos iniciar com algumas reflexões sobre a natureza do 

conhecimento e os diálogos entre produtores rurais e cientistas no contexto da agricultura 

familiar no Brasil.  

 É difícil superestimar a importância da agricultura familiar no Brasil. Além de produzir 

a maior parte do alimento que sustenta as famílias brasileiras, é responsável por ~70% dos 

empregos no campo (Brasil, 2011). Além disso, as pequenas propriedades de agricultura 

familiar são frequentemente sistemas agrícolas diversificados que desempenham um papel 

não apenas na produção de alimentos, mas também na conservação da biodiversidade, na 

provisão de serviços ecossistêmicos e nas economias locais, apoiando serviços rurais, 

aumentando o consumo local e agindo para encurtar a cadeia de suprimento de alimentos, 

reduzindo assim o desperdício (FAO & IFAD, 2019). Nada disso é à toa, claro, vêm das ações 

dos pequenos produtores e a aplicação dos seus conhecimentos e expertise. Essas são pessoas  

que, como  disse  a  Dra.  Ana  Maria  Primavesi,  passam  a  vida  no  “observar,  observar  e 

observar!” (KNABBEN, 2017), algo que soa muito familiar para qualquer biólogo de campo 
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treinado formalmente através do ensino superior. Em contraste às narrativas persistentes de 

que as pessoas que vivem no campo são sem instrução e sem conhecimento, ao longo das 

últimas três décadas, cresceu o reconhecimento do valor de conhecimentos tradicionais e 

práticos para a ciência, com inúmeros estudos questionando o paradigma positivista no qual 

o conhecimento científico, Europeu, é tido como superior ou de valor único para o nosso 

entendimento do mundo (INGRAM, 2014). De fato, o que queremos passar para você, leitor, 

é como nós, como jovens cientistas, aprendemos muito através das nossas saídas de campo, e 

como estas representaram um rico intercâmbio de conhecimentos entre jovens cientistas e 

profissionais da terra. Não foram uma e nem duas, mas muitas vezes que ficamos 

impressionados com as percepções e conhecimentos dos agricultores e agricultoras sobre 

ecologia, conservação e manejo de terra. São conhecimentos construídos através da educação 

da atenção (CARVALHO, 2003), com anos e anos lidando com a natureza, observando-a, 

“sentindo-a”, como nos falou um dos produtores, e buscando incorporar essas aprendizagens 

nas suas práticas. Ademais, eles e elas reconhecem o valor do conhecimento científico, mas 

também percebem o afastamento da universidade que busca dados e não fornecem o retorno 

das pesquisas realizadas nas propriedades.  

É neste contexto que voltamos, então, a falar sobre nosso projeto de extensão “Insetos, 

e daí?”. O mesmo foi criado com o intuito de retornar os resultados das nossas pesquisas para 

os agricultores e agricultoras, os quais foram indispensáveis na realização desses trabalhos, 

além de dar um retorno para o público geral que, no final das contas, é quem paga a ciência. 

Começamos frequentando alguns eventos como os da UFPel na rua, onde tivemos contato 

com o mais diverso público, e também participamos da Semana do Alimento Orgânico em 

Pelotas, da Festa do Doce Colonial em Morro Redondo e da Feira de Sementes Crioulas em 

Canguçu, que nos proporcionaram um contato mais direto com os produtores. Nestas ocasiões, 

levávamos nossos materiais (banners, folders) sintetizando os principais resultados das 

pesquisas feitas nas propriedades, além de informações sobre os serviços ecossistêmicos 

prestados pelos organismos com os quais trabalhamos (abelhas, formigas e borboletas), 

destacando sua importância. A nossa preocupação sempre foi em fazer uma troca de saberes 

de forma horizontal, dialogando com as pessoas sem hierarquias desnecessárias, onde todo 

mundo tivesse o mesmo poder de fala, independente de ser um acadêmico ou não. Mas mais 

do que isso, o que sempre nos preocupou foi tentar nos comunicarmos de forma entendível, 

com uma linguagem mais simplificada e inclusiva. Aqui então, é importante destacar um 

grande desafio para quem está acostumado a comunicar sua ciência, mas não a divulgá-la. 



 

242  
 

Wilson Costa Bueno (2010) elucida que a comunicação científica acontece naturalmente entre 

os cientistas, sendo esta definida por ele como a passagem de conhecimento entre os 

profissionais de uma área ou áreas afins, onde o público que recebe a informação é 

especializado. A divulgação científica, por outro lado, tem como objetivo dialogar com o 

público leigo, decodificando aquilo que produzimos dentro da academia. A forma com que 

ela é feita influencia muito no objetivo primordial da divulgação, que é o da democratização 

do saber científico, proporcionando a alfabetização científica (CHASSOT, 2003) dos 

cidadãos.  

Já em 2020, no nosso segundo ano de projeto, partiríamos para os diálogos com as 

agricultoras e agricultores, que tão gentilmente nos cederam o espaço de suas propriedades 

para a realização dos estudos. Porém, pela pandemia da COVID-19, novos desafios surgiram 

e tivemos que pensar em como retomar os diálogos com os agricultores e agricultoras de forma 

remota. A resposta veio do Cleu, um dos produtores que sempre nos ajudou, e que trouxe a 

ideia de utilizar o rádio para este fim. A respeito disso, por muito tempo a divulgação científica 

foi feita majoritariamente através das grandes mídias de comunicação, como a televisão e o 

rádio. Esta é uma forma razoavelmente eficaz de alcançar o público leigo, pois muitas famílias 

no Brasil e no mundo se utilizam desses meios de entretenimento (BUENO, 2010). Para então 

dar continuidade ao projeto de extensão, partimos para uma série de reuniões com a equipe 

do projeto e o Cleu. A partir desse diálogo, conhecemos um pouco das percepções dele em 

relação à extensão e pesquisa, e ficamos muito felizes quando surgiu a ideia de fazermos uma 

entrevista, com o Cleu no papel de entrevistador e nós, cientistas, sendo entrevistados(as) 

sobre nossas pesquisas e resultados e sua significância para a agricultura familiar da nossa 

região. Ao longo do processo de planejamento dessa entrevista, o Cleu foi uma fonte de muitos 

assuntos cheios de detalhes importantes para nortear as discussões, incluindo a sugestão mais 

relevante de todas: que abordássemos a agricultura familiar por si só e não cultivos orgânicos 

vs. convencionais, como nossas pesquisas são estruturadas. Isso, ele nos explicou, seria muito 

mais benéfica para a aproximação de todas e todos, independentemente do tipo de cultivo, do 

que julgar o que seria melhor ou pior para o meio ambiente. Isso nos fez refletir como 

pesquisadores(as) sobre como na pesquisa dividimos e categorizamos as coisas com o intuito 

de comparar e testar, e acabamos por abandonar observações mais profundas sobre a realidade, 

e o quanto isso é prejudicial quando queremos divulgar ciência em razão do surgimento de 

polarização e, portanto, é imprescindível a existência dos diálogos com pessoas inseridas em 

diferentes contextos com perspectivas como membros da comunidade. Norteamos a entrevista 
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de acordo com o que o Cleu gostaria de saber em relação aos resultados, tocando na 

importância das nossas pesquisas para a região, em como e por que surgiu o projeto de 

extensão, na importância dos insetos para os(as) agricultores(as) e como os mesmos poderiam 

garantir uma relação mais harmônica com os insetos, além da importância das práticas de 

agricultura familiar para a conservação da paisagem e da biodiversidade da região. Assim que 

soubemos a data em que a entrevista poderia passar na rádio Bonfim 87.9 FM marcamos um 

encontro com o Cleu pelo Google Meet, com o intuito de gravarmos a entrevista. No dia da 

gravação estávamos com mil e uma expectativas e o nervosismo evidente, mas ao final deu 

certo e o resultado foi maravilhoso. A entrevista funcionou de forma que o Cleu perguntava e 

alguma pessoa do nosso grupo tentava responder, com todos os outros, inclusive o próprio 

Cleu, complementando as respostas. Com o resultado encaminhado à rádio, procuramos fazer 

ampla divulgação aos agricultores e seus familiares do dia e horário em que passaria nossa 

entrevista e alguns ficaram contentes em saber que afinal saberiam o que “tinha dado nas 

pesquisas que fizeram na minha propriedade”, como alguns disseram. E o feedback daqueles 

que nos ouviram foi muito positivo, dizendo que gostaram do conteúdo e do formato adotado, 

inclusive nos incentivando a produzir mais conteúdos assim. 

Através de toda essa experiência, podemos concluir que a extensão universitária é 

essencial para transbordar os muros da universidade, e para colocar em prática princípios de 

educação ambiental os quais incluem processos que contribuem desde a formação humana, 

até a forma de ser, compreender, e agir diante da realidade social na qual estamos incluídos 

(CARVALHO, 2012). Esses princípios, inclusive, impactaram na forma de dialogarmos com 

o público mais diverso possível, na questão de relacionarmos as informações científicas com 

questões sociais, econômicas e políticas da realidade desses agricultores(as), propondo 

discussões que auxiliam na nossa formação enquanto sujeitos, conscientes do nosso meio e da 

importância do nosso papel enquanto pesquisadoras e educadoras. Nós refletimos muito ao 

longo desses últimos dois anos sobre como o conhecimento é plural, mais ainda quando 

falamos de realidades e vivências de outras pessoas, como os produtores rurais. Eles são 

observadores inatos, com profundas relações com a terra e nós, cientistas, temos muito a 

aprender com eles, precisamos valorizar seus saberes. Neste sentido, aqui gostaríamos de 

realçar como a própria pesquisa precisa ser cada vez mais participativa, envolvendo outros 

atores no delineamento de perguntas, metodologias e formas de divulgação, para que as 

pesquisas sejam robustas, bem divulgadas, e sobretudo, relevantes para a sociedade. Para um 

diálogo real, é preciso ouvir mais do que falar e é muito importante não chegar na comunidade 
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com regras fixas ou um "manual de boas práticas". Especificamente, com as grandes 

mudanças no dia a dia que vieram junto com a pandemia do COVID-19, temos que reimaginar 

nossas interações, utilizando sim as tecnologias modernas como redes sociais, mas também 

revalorizando tecnologias mais consolidadas como o rádio, que é um meio de comunicação 

de importância fundamental para comunidades rurais em todo o mundo (FRAGA, 2017). 

Além disso, 2020 exigiu muita empatia de todas e todos. Tornou-se mais necessário do que 

nunca tentar imaginar a realidade do outro e isso, no final das contas, é a chave para os 

diálogos necessários para uma educação ambiental efetiva. Ao reinventar este projeto de 

extensão, descobrimos que a educação ambiental não precisa de um espaço físico de 

ensino/aprendizado, se não de pessoas dialogando, ouvindo mais do que falando e buscando 

valorizar todos os tipos de conhecimento. Somos muito gratas aos agricultores e agricultoras 

que nos ensinaram tanto sobre o tipo de cientistas que queremos ser. 
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A comunicação comunitária do Projeto Común Tierra 

 

Guilherme Oliveira Curi 1 

Palavras-chave: Ecovilas; Mídias digitais; Comunidade; Reconhecimento. 

 

Introdução 

Fruto de um pesquisa de pós-doutorado em andamento pelo Programa de Pós-

graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria2, este resume  discute 

as o conceito de comunidades com vistas a analisar as práticas comunicacionais das mídias 

digitais do projeto Común Tierra. Apartir da discussão teórica proposta e do monitoramento 

inicial das plataformas online de divulgação do projeto, argumentamos aqui que as ecovilas 

promovem ações políticas comunitárias e que as mídias online apresentam-se como as 

principais responsáveis pela divulgação da consciência ecológica na contemporaneidade e 

proposição de um modo de vida sustentável.  
O artigo se restringe a apresentar o caso de ecovilas laicas e situadas no meio rural 

brasileiro, inseridas no contexto brasileiro e, consequentemente latino-americano, mas que 

têm em comum  com outros tipos de comunidades intencionais ao redor do mundo a defesa 

de um estilo de vida sustentável baseado na permacultura, alimentação vegana ou 

vegetariana,  produção agrícola de subsistência, rejeição à sociedade de consumo e ao uso de 

combustíveis fósseis, inspiração no modo de vida dos povos originários ou de comunidades 

tradicionais, interação econômica com parceiros locais e regionais, etc.    

Capello (2013), em um dos primeiros livros sobre o tema no Brasil, aponta que o 

conceito de ecovila não poderia se resumir em estabelecer uma lista de “soluções verdes” ou 

equipamentos e formas de interações socioambientais que colaborem para aumentar 

gradativamente as práticas ecológicas de seus moradores.  Do mesmo modo, as formas de 

organização das ecovilas são criticadas pelo isolamento social e pelo elitismo de classe (Nery, 

2017) mas ao mesmo tempo demonstram conexões com organizações globais que promovem 

os valores das diferentes vertentes do ambientalismo em função da grave crise ambiental que  
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 2Financiada pelo Programa Capes PrInt e está vinculada ao projeto de Veneza Ronsini, que recebe bolsa de 

produtividade do CNPq e coordenada o Grupo de Pesquisa Usos Sociais da Mídias (CNPq), do Programa de 

Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (POSCOM/UFSM). O grupo integra 
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ameaça a vida no planeta e que há décadas é denunciada sem que haja mudanças substantivas 

para sua resolução.  

As ecovilas representam hoje uma forma alternativa política de vida diante de um mundo 

onde a acumulação de riquezas sem distribuição igualitária de benefícios sociais exacerbou 

contradições e conflitos, principalmente nos grandes e médios centros urbanos latino-

americanos. Segundo dados lançados em janeiro de 2020 pela  ONG OXFAM2 , entre junho 

de 2018 e junho de 2019, a riqueza global além de aumentar permanece “fortemente 

concentrada no topo da pirâmide de distribuição: o 1% mais rico em termos de perfil 

patrimonial, detinha em meados de 2019, mais do que o dobro da riqueza líquida possuída por 

6,9 bilhões de pessoas”. 

Diante da desigualdade social global, a chave principal para interpretar as ecovilas, de 

acordo com Marina Silva, seria observá-las como “uma tentativa de encontrar um sistema de 

valores que defina a justa medida humana” (SILVA, 2013, p.19).  Segundo a ativista 

ambiental, que já atuou no poder legislativo e executivo brasileiro, a crise que enfrentamos é 

econômica, social, ambiental e política, mas, sobretudo, uma crisvalores resultante de uma 

inadequada percepção do ser humano a respeito de si mesmo e de seu lugar na natureza.   

Utopia do nosso tempo, a sustentabilidade repete esse ato em cada tentativa de realizar-se. 

Diferente das utopias anteriores, não busca um poder central, a partir do qual pode se impor à 

sociedade. Compreende que seu poder é espalhar-se, diluir-se, compartilhar-se. Seu princípio, 

portanto, é a reinvenção e a recuperação da comunidade [grifo nosso] (2013, p.20). 

De fato, Silva percebe os novos movimentos de ecovilas como pretensas para um 

retorno às relações comunitárias, algo muito presente no discurso daqueles que lideram o caso 

que nos propomos a analisar aqui. 

Neste sentido, para Coimbra é necessário perceber que as ecovilas são amostras de 

possibilidades de novos assentamentos humanos e vida comunitária mas não constituem “uma 

saída universal” ou seja, não pode ser vista como a solução para todos os problemas do mundo. 

Para ele, trata-se sim de um empreendimento de certa complexidade, “fruto de uma opção 

grupal e comunitária ou de uma filosofia de vida, uma entre tantas que marcam a sociedade 

ocidental moderna e pluralista. Sob esse ótica, a ecovila é um ideário e uma pedagogia” (2013, 

p.14). 

 

 2 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595753-desigualdades-oxfam-2-153-super-ricos-

possuem-mais-do-que-outros-4-6-bilhoes-de-pessoas-enquanto-os-50-mais-pobres-tem-menos-de-1. Capturado 

em 30 de setembro de 2020. 
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Metodologia 

A partir destas primeiras reflexões, indagamos: Como podem essas ideias sobre a 

harmonia entre os seres vivos e entre os seres humanos, que parecem tão contrárias à lógica 

capitalista, frutificar para além dos limites espaciais das comunidades das ecovilas? Pode esse 

modo de vida comum a um número pequeno de comunidades se tornar o comum da sociedade 

capitalista?  

Argumentamos aqui que as ecovilas representam ações política e comunitárias. Como 

justificativa, retomamos a um argumento de García Canclini sobre a possiblidade de um 

intercâmbio cultural, econômico e social no qual o “comum” não significa a redução das 

diferenças a um mesmo denominador (2004). Ao refletir sobre o significado da apreensão do 

“comum” na cultura latino-americana a par de todas as diferenças e desigualdades entre 

grupos e etnias: se o mercado transnacional é o lugar da celebração pós-moderna dos 

fragmentos, a integração política e cultural continua tão necessária quanto a autonomia dos 

grupos se quisermos construir um projeto sociopolítico para a superação das desigualdades.  

Em raciocínio semelhante, como suporte metodológica, para Sodré (2014), a 

comunicação revela se como principal forma organizativa na sociedade contemporânea. 

Revelar-se, segundo o autor, porque comunicação significa, de fato, em sua radicalidade, “o 

fazer organizativo das mediações imprescindíveis ao comum humano, a resolução 

aproximativa das diferenças pertinentes em formas simbólicas” (SODRÉ, 2014, p.15). Ou 

seja, interação subjetiva, colocar-se em comum, concatenar-se, onde a vinculação humana é 

o problema central da comunicação. Tal concepção é influenciada pelo pensamento de 

Rancière, que observa o vínculo indissolúvel entre comunicaçãoe política, no modo como as 

operações do fazer são partilhadas pelos membros dentro de uma comunidade.  Para o autor, 

a política habita o campo dos afetos, possui sempre uma dimensão estética, vinculativa, 

comunicativa. Ainda, o autor sustenta que a política existe apenas como subjetivação de uma 

parte dos “sem parte”, que reativa a “contingência da igualdade, nem aritmética nem 

geométrica, entre os seres dotados de linguagem” o que, por sua vez, perturba “a narrativa das 

partes, a arquitetura distributiva” (RANCIÈRE, 2018, p. 28), ou seja, aqueles que procuram 

novas perspectivas de ordem social. 

As ecovilas, neste sentido, podem ser percebidas como comunidades que vivem 

localmente e se conectam globalmente em redes pessoais e digitais.  Logo, a pesquisa em 

questão preocupa-se em discorrer sobre a importância da comunicação online na própria 

constituição e manutenção econômica e simbólica presentes nas práticas comunicacionais das 
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plataformas de divulgação das ações do projeto Común Tierra. O monitoramento e as análises 

foram feitas nos meses de junho, agosto e setembro de 2020 no site, blog, facebook e youtube 

do projeto. 

As principais indagações que norteiam nossas análises são: Que lições podemos tirar 

a partir das ferramentas midiáticas utilizadas pelos organizadores destes projetos e as possíveis 

alternativas sociais e sustentáveis produzidas e representadas? Como elas se definem em 

relação à sociedade vigente em termos de trabalho e consumo?  

A comunidade que concebemos teoricamente aqui deriva principalmente do pensamento 

do filósofo italiano Roberto Esposito, que percebe comunidade não como um ente ou um 

conjunto de indivíduos com identidades comuns.  O que Espósito (2007) propõe é o oposto, 

uma quebra de paradigmas conceituais e epistemológicos, que a comunidade não esteja mais 

vinculada a um conjunto de subjetividades individuais que somam-se umas às outras mas o 

contrário, ou seja, seus participantes não são mais idênticos a si mesmos, porém 

“constitutivamente expostos a uma tendência que os leva a forçar os próprios limites 

individuais para encararem o seu fora” (ESPOSITO, 2007, p.18). Em outras palavras, a 

comunidade “não é o entre do ser, mas o ser como entre: não é uma relação que modela o ser, 

mas o próprio ser como relação” (ESPOSITO, 2007, p.19). A comunidade, para o autor, é a 

exteriorização do interior, a socialização do que pode ser construído, de uma lacuna a ser 

sempre preenchida. 

 

Resultados preliminares e contextualização do objeto de pesquisa 

O Projeto Común Tierra é uma empreitada nômade que originou-se a partir de uma viagem 

pela América Latina. Esta viagem começou em 2010, com o objetivo de documentar 

comunidades sustentáveis e projetos ecológicos de comunidades intencionais.  

O projeto foi criado pelo casal de jovens de classe média, Letícia Riggati, brasileira, e 

Ryan Luckey, norte-americano. Eles viajaram por seis anos e visitaram 150 aldeias e 

comunidades em toda a América Latina, entre os países visitados estão México, Nicarágua, 

Chile, Equador, Peru, Argentina, Uruguai e Brasil, último país de destino, onde circularam 

durantes os últimos seis meses de viagem. 

Pelo fato do casal ter entrado pelo sul, na fronteira do Brasil com o Uruguai, na cidade do 

Chuí, as comunidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram as primeiras a serem 

visitadas e documentadas. Entre elas estão a comunidade agroecológicas assentadas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em Nova Santa Rita, e a Ecovila São José, 
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em Santa Catarina. Depois de alguns poucos meses nesses locais, o casal rumou para 

comunidade de Serra Grande, no sul da Bahia. Lá, após terem o primeiro filho, eles se 

instalaram, e, em meados de 2017, construíram uma nova casa. Neste local, eles começaram 

o processo de assentamento com outras famílias da região.  

Toda experiência foi documentada de forma investigativa e educativa, sempre com a 

utilização de dispositivos tecnológicos e mídias itinerantes, compartilhadas em redes sociais, 

com guias multimídias, fotos e vídeos, através do que eles denominam de “jornalismo de pés 

descalços”, uma mão na horta e a outra filmando e documentando, assim também descrita.   

Nos mais de 70 vídeos e documentos disponíveis nas diferentes plataformas do projeto 

estão entrevistas e os trabalhos desenvolvidas em comunidades sustentáveis, ecovilas e 

centros de permacultura.    

 

Considerações finais 

No site do projeto, que está disponível em português, espanhol e inglês, além de diferentes 

materiais, links e documentos disponíveis, o principal atrativo é um mapa da América Latina 

com todas as ecovilas visitadas. Além disso, dentro do próprio site, existe um blog, atualizado 

até 2018 com as atividades do projeto depois da viagem. 

A descrição no site afirma que o objetivo principal daquele espaço é difundir informações 

educativas de como aprimorar técnicas e ferramentas com enfoque sustentável através de 

visitas em diferentes localidades.  Algo que nos dá a clara impressão da prática de uma 

comunicação comunitária. Segundo Paiva (2007), que também é influenciada pelas propostas 

teóricas de Espósito, a comunicação produzida por estes novos meios gera, a todo momento, 

também novas formas de linguagem e projeta a produção de efetiva interferência na alteração 

de posturas sociais. Ou seja, aqui pode vir a ser tem também, por característica principal, atuar 

com o propósito primeiro da educação. Para a pesquisadora, “a perspectiva educacional é 

prerrogativa primeira de um veículo comunitário e, por esta razão mesmo, sua atividade não 

se esgota na mera produção de mensagens noticiosas” (PAIVA, 2007, p. 144). 

Ao analisar a produção das mídias e o depoimento dos idealizadores do projeto Común 

Tierra, percebemos que o conceito de comunidade proposto por Esposito pode ser aplicado 

para uma melhor compreensão destes novos movimentos ecológicos contemporâneos, no qual 

o vínculo é colocado em primeiro plano e o intencional da comunidade justifica-se pela ânsia 

de transpor barreiras para além das próprias ecovilas no ato de primar pela educação e 

compartilhar diferentes maneiras de outros mundos possíveis, mesmo que de forma limitada, 
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por vezes contraditória, mas prática. Ou como os próprios interlocutores propõe, um 

jornalismo de pés descalços.  
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Introdução 

A princípio destaca-se que esta pesquisa é a problematização para um projeto que está 

em fase desenvolvimento, e visa estudar as relações de subsistência e geração de renda 

estabelecidas entre as comunidades tradicionais e dois ecossistemas específicos: manguezais 

e campos naturais alagados. 

Sabe-se que as ações humanas estão acarretando problemas ambientais em todo o 

mundo, diante deste cenário, surge no Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) que visam 

proteger áreas de importância biológica e cultural, ou de beleza cênica. As UCs podem ser 

divididas em duas categorias: de proteção integral e de uso sustentável, onde este último 

concilia a proteção aos recursos naturais e a sua utilização de maneira sustentável por parte 

dos comunitários (BRASIL, 2000). 

Desse modo, as unidades de conservação de uso sustentável desempenham um 

importante papel, especialmente as reservas extrativistas (RESEX), uma vez que permitem 

atividades extrativistas dentro de seus limites, o que possibilita que as comunidades 

tradicionais que ali residem possam retirar os recursos necessários para a sua subsistência. 

Tais RESEX ganham destaque em regiões litorâneas que necessitam proteger os ecossistemas 

únicos dessa região como manguezais e campos naturais alagados.   

Os dois ecossistemas supracitados possuem características específicas que exprimem 

a sua importância e necessidade de preservação. Dessa maneira, tem-se os manguezais que 

são  definidos como um dos grandes celeiros da vida ecológica, contribuem para a regulação 

de sedimentos e ainda protege o continente contra tsunamis (SILVA, 2018; FARIAS FILHO, 

2016). Ressalta-se ainda as características dos campos naturais alagados que de acordo com 

Aviz e Pinheiro (2013) são formados por “um conjunto de paisagem que integram a flora, o 

solo, a fauna e os corpos d’água que anualmente (período chuvoso), transbordam e inundam 

as  planícies   baixas   da   região,  formando   um  grande   número  de  lagos,  temporários  e 
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permanentes”. 

Diante de tais particularidades esses ecossistemas disponibilizam recursos naturais de 

suma importância para a subsistência dos comunitários residentes nesses locais, destacando-

se a questão da extração, tanto de peixes, quanto de caranguejo em locais de manguezais, 

assim como a retirada de madeira para a construção de casas, barcos e currais de pesca 

(FARIAS FILHO, 2016; SILVA, 2018). 

Justificativa  

É perceptível que tanto as áreas de manguezal quanto as de campos naturais alagados, 

estão sofrendo perdas ecológicas, em razão da degradação ambiental que ambos vem 

sofrendo, principalmente em virtude da ocupação humana em seu entorno ou em virtude das 

atividades produtivas nos campos naturais como a criação bovina, equina e principalmente a 

bubalina  (SILVA, 2018; AVIZ, PINHEIRO, 2013). 

Nesse contexto, torna-se importante a realização de estudos nestes ecossistemas para 

que assim seja possível conhecer de fato estes locais, a fim de produzir informações relevantes 

que contribuirão para a conservação de ambos.  

Ressalta-se ainda que há a necessidade de mais estudos voltados para manguezais, 

como destaca Silva (2018). Assim como, nos campos naturais, uma vez que de acordo com 

Aviz e Pinheiro (2013) os estudos nestes locais ainda são escassos, sobretudo no que tange a 

caracterização deste ecossistema. Deste modo, torna-se evidente a relevância que o estudo de 

tais áreas representa, principalmente ao analisar a relação destes com a economia dos 

comunitários. 

É válido enfatizar que o estudo será desenvolvido na região norte do Brasil, 

especificamente na zona costeira do estado do Pará uma vez que tais áreas compreendem uma 

parcela significativa de manguezais que ainda não foram estudadas (SILVA, 2018). Além 

disso, grande parte dos manguezais e dos campos alagados encontram-se em áreas protegidas, 

nesse sentido destaca-se o fato do estado do Pará possuir até o momento de escrita deste 

resumo um total de 12 reservas extrativistas marinhas, ou seja, aquelas localizadas em região 

litorânea (ICMBIO, 2019). 

 

Objetivo  

Analisar a importância do manguezal e dos campos naturais alagados para a 

subsistência e geração de renda das comunidades beneficiárias da Reserva Extrativista 

Marinha de Tracuateua, localizada no estado do Pará, Brasil.  
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Metodologia 

Desse modo, a área onde o estudo será desenvolvido é definida como uma unidade de 

conservação de uso sustentável, intitulada de Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua que 

encontra-se localizada no município de Tracuateua e possui cerca de 20% de seu território 

ocupado por campos naturais (AVIZ; PINHEIRO, 2013), bem como dispõem de áreas de 

manguezal. Diante desse cenário, Silva (2018) destaca que estas peculiaridades tornaram-se 

as características marcantes quando se trabalha com essa RESEX. 

Sendo assim, objetiva-se obter dados em relação a quantidade de espécies pescadas, 

quais são estes locais de captura, qual a quantidade de recursos utilizados para a subsistência 

daquele comunitário e qual quantidade é comercializada, como ocorre essa comercialização, 

dentre outros pontos. Para adquirir tais informações será necessário aplicar entrevistas aos 

comunitários de algumas comunidades que dependem da RESEX, é importante destacar que 

os números exatos de pessoas e comunidades que serão estudadas ainda serão definido após 

o mapeamento dos principais pontos de captura através de uma entrevista prévia com alguns 

representantes das comunidades durante a reunião da associação dos usuários da Reserva 

Extrativista Marinha de Tracuateua. 

 

A relação econômica estabelecida entre comunidades tradicionais e os ecossistemas 

Manguezal 

As comunidades tradicionais que vivem próximas a manguezais desenvolveram uma 

relação estrita com este ecossistema, visto que dependem dos seus recursos naturais tanto para 

a sua subsistência quanto para a geração de renda. Os principais recursos retirados dessa região 

são peixes, caranguejos e madeira. Desse modo, estes comunitários podem ser representados 

por pescadores artesanais e coletores de crustáceos e moluscos (FARIAS FILHO, 2016). 

Estudos realizados em diferentes comunidades paraenses por Oliveira et al. (2017) e 

Aviz e Pinheiro (2013), constataram que a base econômica dessas localidades é sobretudo a 

pesca artesanal e a captura de caranguejo, destacando por exemplo na RESEX Marinha de 

Tracuateua a extração do caranguejo nas comunidades do Cocal (caranguejo das cutias) e da 

Alemanha. Em relação a localidade de Caratateua a captura do caranguejo-uçá. Ainda de 

acordo com estes autores, ressalta-se a utilização destes recursos para a subsistência da 

população, bem como para a comercialização em pequena escala, geralmente associadas aos 

conhecidos “atravessadores” que são aqueles responsáveis por levar estes produtos para venda 

em outros locais. 
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Campos naturais alagados  

Nas regiões de campos naturais alagados notou-se que geralmente os comunitários 

desempenham diferentes atividades para conseguir gerar sua renda e sua subsistência, como 

na RESEX Marinha de Tracuateua onde os moradores realizam a pesca artesanal e outras 

atividades secundárias como agricultura e criação de animais de pequeno porte. É válido 

ressaltar que em um estudo feito por Silva (2018) foi constatado que nesta região há uma 

preferência pelos peixes de água doce, ou seja, os capturados nos campos naturais. 

Tais modos de uso dos campos naturais de Tracuateua podem ser visualizados na 

pesquisa de Aviz e Pinheiro (2013) onde os autores destacaram que essas áreas geralmente 

são utilizadas para a criação de bovinos, equinos e bubalinos. Assim como para a pesca 

artesanal que já foi anteriormente citada, os autores enfatizam que não só a população local 

se beneficia dessa atividade, cidadãos da sede do município se deslocam para a região com o 

intuito de realizar a captura de peixes, visto que dependem deste recurso para a subsistência 

da sua família.   

 

Considerações finais 

Assim, é nítida a importância destes dois ecossistemas para as comunidades próximas 

a estes locais, tanto para a sua subsistência quanto para geração de renda. Destacando-se a 

pesca artesanal e a captura de mariscos. Desse modo, é primordial que mais pesquisas sejam 

realizadas nessas regiões, com a finalidade de explanar o conhecimento acerca da temática. 

A partir do conhecimento adquirido durante o desenvolvimento do estudo será possível 

realizar análises referentes a sustentabilidade da retirada desses recursos naturais dos 

ambientes de proteção ambiental, bem como poderá ser feita a averiguação dos impactos que 

determinadas atividades podem acarretar aos ecossistemas. Fundamentada nessas questões, 

poderão ser elaboradas atividades de Educação Ambiental, ressaltando a importância e 

singularidade dos manguezais e campos naturais alagados.  
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Introdução 

As hortas escolares possuem um histórico, principalmente dentro do ensino infantil, 

sendo que, nos últimos anos, elas têm ganhado maior visibilidade, pelo incentivo às aulas ao 

ar livre (SOTTILE et al., 2016). Nesses espaços as crianças plantam, regam, semeiam e 

consomem vegetais frescos e constroem conhecimentos relacionados à ecologia e cultivo 

vegetal (FLESLAR; GWARDYS-SZCZESNA, 2009). O uso pedagógico das hortas escolares 

tem merecido destaque, pela melhoria no estado nutricional (DOMENGHINI; 

SHOEMAKER, 2009) e aumento da consciência ambiental nos estudantes (SILVA et al., 

2017). A abordagem da educação ambiental de forma integrada e continuada no currículo 

escolar por meio das hortas pedagógicas permite o reconhecimento pelo estudante, e por toda 

a comunidade escolar, da realidade na qual está inserido. Ações que valorizem um sistema 

alimentar sustentável, descarte adequado dos resíduos e preservação da água estimulam a 

construção de princípios de responsabilidade e comprometimento dos alunos em relação ao 

meio escolar e à natureza (OLIVEIRA et al., 2018). 

No Brasil, como estratégia da promoção de hábitos alimentares saudáveis nas escolas, 

foram criados os Cadernos Educando com a Horta que fazem parte do Projeto Educando com 

a Horta Escolar (BARBOSA, 2007, 2009; FERNANDES, 2007; ROCHA, 2009a, b), o qual 

se constituiu baseado nos resultados do acordo assinado entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e o Programa Nacional de Alimentação Escolar em parceria 

com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o que originou a 

portaria interministerial 1.010 que incentiva a criação de hortas escolares (BRASIL, 2006a, 

b). O Projeto “Educando com a Horta Escolar” resulta do entendimento de que é possível 

promover a educação integral de crianças e jovens de escolas e comunidades do seu entorno, 

por meio das hortas escolares, incorporando alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente 

sustentável como eixo gerador da prática pedagógica (BARBOSA, 2007). 
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Devido à relevância da temática da horta escolar como ferramenta para ensino-

aprendizagem de questões envolvendo o meio ambiente, agricultura, hábitos alimentares 

saudáveis e sustentabilidade, o objetivo deste trabalho foi descrever e comparar, como a horta 

escolar tem sido empregada no ensino da educação ambiental e nutricional, a partir da 

promulgação da Portaria Interministerial 1.010 (BRASIL, 2006a).   

 

Metodologia 

O interesse da presente pesquisa se baseia na leitura de documentos oficiais que 

incentivam o uso da horta escolar como ferramenta didática na educação básica. No entanto, 

uma simples busca pelo tema não possibilitaria estabelecer o estado da arte do assunto, sendo 

necessário um estudo mais objetivo, como a bibliometria, a qual consegue resgatar os dados 

em relação à frequência em que o tema horta escolar tem sido discutida em âmbito da pesquisa 

nacional e internacional. 

A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística que tem por finalidade medir os 

índices de produção e disseminação do conhecimento científico (PRITCHARD, 1969). Os 

estudos bibliométricos tecem uma visão resumida e sistematizada das pesquisas realizadas 

dentro do tema de interesse, trazendo um recorte considerável ou total das publicações neste 

tema.  Este processo facilita o entendimento, os problemas a serem investigados em pesquisas 

futuras e aponta futuros caminhos de pesquisa, determinando o “estado da arte” de 

determinado tema (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). 

Com base na bibliometria, usando análise quantitativa e qualitativa, de maneira 

transversal, esta pesquisa buscou publicações de artigos científicos usando as palavras-chave: 

“horta escolar” e sua tradução para o inglês “school garden” no Portal de periódicos da 

Capes/MEC, entre os anos de 2006 e 2020. Assim, levantou-se as finalidades pedagógicas do 

uso da horta escolar [educação ambiental (BRASIL, 2018), educação nutricional (BRASIL, 

2006a, b) e/ou outras finalidades]. O recorte da pesquisa (2006-2020) utilizou-se como 

fundamentação a promulgação da Portaria interministerial 1.010 que instituiu as diretrizes 

para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas brasileiras (BRASIL, 2006a), que 

entre outras recomendações, propôs a implantação de hortas escolares. 

 

Resultados 

 Esta pesquisa comparou o “estado da arte” para os artigos científicos que abordaram o 

uso da horta escolar, no Brasil, e em outros países, contribuindo para sintetizar parte 
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considerável da literatura disponível no assunto. Através da busca pela palavra-chave “horta 

escolar” foram encontrados 22 artigos científicos (18 por cento) (Figura 1). Encontrou-se que, 

37 por cento das obras focavam na educação nutricional, 40 por cento, na educação ambiental 

e 23 por cento tinham outras finalidades pedagógicas (Figura 2). Na busca pela palavra-chave 

“school garden”, foram encontrados 103 artigos científicos (82 por cento) (Figura 1). 

Encontrou-se que, 36 por cento focavam na educação nutricional, 17 por cento, na educação 

ambiental e 47 por cento tinham outras finalidades pedagógicas (Figura 3). 

 Após a implantação e planejamento de estratégias para execução do projeto com horta 

escolar, de forma integrada com o currículo, a maioria dos trabalhos, apresenta a temática dos 

benefícios da horta escolar no ensino-aprendizagem da educação ambiental e educação 

nutricional. Diversos autores também apontam os benefícios da horta escolar para melhorar a 

educação ambiental entre os estudantes. Como exemplos, pode-se citar pesquisas nos Estados 

Unidos (FISHER-MALTESE, 2016), na Itália (ROCCA et al., 2012), na Indonésia 

(PRASTIWI et al., 2015), no Chipre (CHRISTODOULOU; KORFIATIS, 2019), Bulgária 

(FLESLAR, GWARDYS-SZCZESNA 2009) e Brasil (FONSECA, 2014; SILVA et al., 2015) 

onde os estudantes puderam ter contato direto com a natureza, desenvolveram talentos e 

interesses para práticas ecológicas, tais como reconhecimento de plantas e animais, 

conhecimento sobre cultivo de plantas e sustentabilidade. Além disso, puderam estudar os 

seres vivos e os minerais, as partes das plantas, a fotossíntese, a nutrição das plantas por 

compostagem, o ciclo da água e a produção de alimentos (SMITH, 2009). 

 Como o foco para o recorte do estudo, foi à promulgação da portaria interministerial 

que propôs a implantação de hortas escolares em escolas no Brasil (BRASIL, 2006a, b), pode-

se dizer que, o incentivo para a criação das hortas escolares, não trouxe volume expressivo de 

publicações abordando este tema entre cientistas brasileiros ou mesmo no idioma português. 

Não foram encontrados artigos científicos utilizando ferramentas bibliométricas para se 

descrever o estado da arte, ou mesmo, levantar as principais finalidades do uso da horta escolar 

como ferramenta pedagógica, o que nos permite considerar que, talvez, esta seja a primeira 

pesquisa com este foco no Brasil.  
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Figura 1- Gráfico de porcentagem em relação à distribuição dos artigos: segundo a busca por palavra-chave. 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Figura 2- Gráfico de porcentagem em relação à distribuição dos artigos: segundo a finalidade pedagógica na 

busca por “horta escolar”. 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Figura 3- Gráfico de porcentagem em relação à distribuição dos artigos: segundo a finalidade pedagógica 

usando a palavra chave “school garden”. 

 

Fonte: Próprios autores. 
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Conclusões 

 As publicações encontradas sobre as hortas escolares foram educação nutricional; 

educação ambiental e muitas finalidades didático-pedagógicas para uma aprendizagem 

holística significativa. Neste contexto, nas escolas urbanas as hortas escolares possuem a 

finalidade de educação nutricional, enquanto que, nas escolas rurais as hortas escolares 

possuem a finalidade de preservação da agricultura tradicional. O desenvolvimento dessas 

questões resgata valores e vínculos com a natureza, na medida em que, há um distanciamento 

das questões rurais e ecológicas. A horta escolar é um laboratório vivo onde se desenvolve 

atividades didáticas relacionadas à alimentação e, principalmente, em educação ambiental. No 

Brasil, o principal uso da horta escolar é voltado para o ensino de educação ambiental, por 

meio de hortas agroecológicas.  A agroecologia é uma matriz disciplinar integradora que 

contribui para o resgate de valores e vínculos com a natureza. Quando a horta escolar faz parte 

do currículo escolar ela é como uma sala de aula onde se incorpora os ciclos alimentares 

naturais aos ciclos das plantas permitindo o resgate da prática da agricultura tradicional. 
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A Justiça Socioambiental, a Ecologia Política, o Bem Viver e tantas outras formas de 

nomear todas as utopias, as orientações e as lutas desencadeadas diante das crises 

multisetoriais e contínuas, operadas pela nova razão neoliberal, surgem como o horizonte 

possível diante da evidente impossibilidade deste cenário que nos atravessa e nos 

fragmenta. O aparente caráter negativo da pandemia, ou sua “cruel pedagogia”, muitas vezes 

oblitera as brechas históricas reabertas de tempos em tempos através das cíclicas e 

repetidas crises sistêmicas. “Quando tudo que é sólido se desmancha no ar”, o imaginário 

social é cativado a repensar-se ontologicamente, existencialmente, afetivamente, 

comunalmente. É nesse sentido que o discorrido GT pretende colocar em diálogo temáticas, 

reflexões e experiências que dialoguem com expressões conceituais e práticas 

características da Educação Ambiental, como Justiça Socioambiental, Gestão, Ecologia 

Política e Bem Viver e suas relações conflituosas com as privatizações dos bens comuns 

(água, terra, moradia, conhecimento, direitos), contaminações das camadas biológicas e 

monocultivos epistêmicos e ontológicos. 
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Mediação de práticas agroecológicas através do ensino remoto em uma escola da rede 

estadual de ensino do Rio de Janeiro. 

 

Ivolanda Magali Rodrigues da Silva1 

Ana Maria Dantas Soares 

 

Resumo: O presente estudo é desenvolvido em uma escola de ensino profissionalizante, pública, 

localizada em um distrito agrícola do estado do Rio de Janeiro. A formação ofertada na instituição preconiza 

práticas agroecológicas como modo reflexivo de vida. Diante de um cenário de impossibilidades apresentado 

pela pandemia de COVID 19, a pergunta que move este estudo se constrói: Como mediar a construção de 

conceitos vinculados a práticas agroecológicas na produção de alimentos em ambientes não presenciais de 

ensino? Fomentar estratégias de dissolução de armadilhas paradigmáticas que fragmentam a formação do 

cidadão reflexivo, envolve análises e reflexões que constituíram os caminhos metodológicos. Na análise de 

resultados se percebe que mediar a formação de profissionais, de forma não presencial, por hora, pode integrar 

os processos de transformação da sociedade e potencializar as inter-relações. 

 

Palavras-chave: Mediação; Ensino Remoto; Agroecologia. 
 

 

Mediation of agroecological practices through remote education in a school in the state of Rio de Janeiro 
 

Abstract: The present study is carried out in a public vocational school, located in an agricultural district of the 

state of Rio de Janeiro. The training offered at the institution recommends agroecological practices as a reflective 

way of life. Faced with a scenario of impossibilities presented by the pandemic of COVID 19, the question that 

moves this study is constructed: How to mediate the construction of concepts linked to agroecological practices 

in food production in non-classroom environments? Fostering strategies to dissolve paradigmatic traps that 

fragment the formation of the reflective citizen, involves analyzes and reflections that constituted the 

methodological paths. In the analysis of results, it is clear that mediating the training of professionals, in a non-

face-to-face manner, per hour, can integrate the processes of transformation of society and enhance 

interrelationships. 

 

Keywords: Mediation; Remote Teaching; Agroecology. 

 

 

Mediación de prácticas agroecológicas a través de la educación a distancia en una escuela del estado de 

Río de Janeiro 
 

Resumen: El presente estudio se realiza en una escuela vocacional pública, ubicada en un distrito agrícola del 

estado de Río de Janeiro. La formación que se ofrece en la institución recomienda las prácticas agroecológicas 

como forma de vida reflexiva. Ante un escenario de imposibilidades que presenta la pandemia de COVID 19, se 

construye la pregunta que mueve este estudio: ¿Cómo mediar la construcción de conceptos vinculados a prácticas 

agroecológicas en la producción de alimentos en ambientes no aula? Impulsar estrategias para disolver las 

trampas paradigmáticas que fragmentan la formación del ciudadano reflexivo, implica análisis y reflexiones que 

constituyeron los caminos metodológicos. En el análisis de resultados, es evidente que mediar la formación de 

profesionales, de forma no presencial, por hora, puede integrar los procesos de transformación de la sociedad y 

potenciar las interrelaciones. 

 

Palabras llave: Mediación; Enseñanza remota; Agroecología. 
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Introdução 

Este estudo ocorre em uma instituição de ensino profissionalizante, pública, integral 

com uma proposta integradora atrelada a um perfil de formação agroecológica. O Centro de 

Ensino Integrado Agroecológico Barão de Langsdorff se localiza no distrito agrícola de 

Conceição de Suruí no município de Magé - RJ, região que pertence à Baixada Fluminense, 

distante 34 Km da capital fluminense. Nesta localidade prevalecem as práticas da agricultura 

familiar, que é o modelo produtivo que responde por grande parte da produção agrícola do 

estado do Rio de Janeiro. Dentre as atividades de produção da região destaca-se a de produção 

de farinha de mandioca e o extrativismo, o último apresenta como atividade de destaque a 

extração de pedras (pedreiras). 

Esta pesquisa, se desenvolveu e se desenvolve em período de pandemia onde não só a 

modalidade de ensino profissionalizante sentiu, sente e sentirá diversas mudanças em sua 

trajetória, mas que esse cruel momento pandêmico interferiu, interfere e deixará marcas nas 

práticas cotidianas da construção do conhecimento. 

Mudanças no processo educacional profissionalizante, nesta unidade de ensino, foram 

necessárias. E ao revisar o projeto político pedagógico da escola, encontra-se como ação 

fundamental desta formação, apresentar caminhos para que se formem profissionais capazes 

de produzir intelectualmente valorizando a experiência e a reflexão de seus atos cotidianos.  

No dia 13 de março de 2020 o Governo do estado do Rio de Janeiro por meio do 

DECRETO Nº 46.970 resolve: 

Art. 3º - O servidor público deverá exercer suas funções laborais, preferencialmente, 

fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto - regime 

homeoffice -, desde que observada a natureza da atividade, mediante a utilização de 

tecnologia de informação e de comunicação disponíveis. 
Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, 

(COVID-19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, das seguintes 

atividades:  
I - realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que 

previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos 

desportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas e afins;  
... 
VI - das aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo 

Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive 

nas unidades de ensino superior, sendo certo, que o Secretário de Estado de 

Educação e o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação deverão 

expedir em 48 (quarenta e oito horas) ato infralegal para regulamentar as medidas 

de que tratam o presente Decreto; (SEEDUC,2020) 
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Estas ações, dentre outras, buscam atender o que dispõem as diretrizes de atendimento 

integral, universal e igualitário do artigo 196 da constituição da república federativa do Brasil 

e visa estabelecer protocolos e políticas de atendimentos diversos em período de pandemia. 

Estudando de forma detalhada o documento supracitado, podemos ler no parágrafo 

sexto do decreto que o mesmo suspende por quinze dias as atividades presenciais nas unidades 

da rede pública e privada de ensino. Com o passar do tempo, outros Decretos prorrogaram o 

prazo e foram interferindo no bem viver de indivíduos que foram subitamente desligados do 

domínio de suas atividades cotidianas. 

Estes acontecimentos alimentam e fortalecem algumas crises já instaladas e outras 

surgem em diversos setores de uma sociedade que sofre com injustiças ambientais. Em perfil 

acelerado ficam visíveis diversas mazelas de uma sociedade assistida por um modelo 

neoliberal de relações. No caso da agricultura familiar, que é o setor atendido por esta unidade 

de ensino, os conflitos são permanentes e ocorrem em disputas referenciadas no agronegócio 

como direcionador do perfil capitalista destas práticas em desacordo com os perfis de 

resistência da agricultura familiar.  

A educação é um processo que se dá situado em um dado contexto social que pode 

possibilitar ou limitar as práticas educativas/formadoras. O cenário no qual estamos imersos 

indica que um perfil educacional diferenciado, deve ser ofertado para os futuros gestores da 

produção de alimentos. Assim se pensou em disponibilizar estratégias técnico científicas que 

os levem a um campo propício ao tipo de produção já praticada por suas famílias. 

 Assim as práticas agroecológicas, que já constituem as vertentes de ensino desta 

unidade, precisaram ser intensificadas no que diz respeito aos processos de manejos 

sustentáveis e conservação de recursos. Já que as medidas de isolamento aderidas 

recomendam a adoção de metodologias que atendam os processos de construção do 

conhecimento de maneira não presencial. 

Segundo SCHON (2000), a relação de aprendizagem baseia-se em um padrão de 

interações que tendem a criar um certo tipo de universo comportamental, um contexto 

comunicativo que seus participantes tomam como uma realidade. Encurtar a distância entre a 

instrução e a ação que está descrita, tornou-se o atual desafio e, para transpor este diferencial 

foi necessário proporcionar alternativas para fortalecer a formação crítica de profissionais 

interventores. 
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As estratégias metodológicas utilizadas e apresentadas nesta pesquisa tem como 

finalidade formar atores sociais que investem energia em destinar-se a uma postura crítica e 

reflexiva de uma formação baseada em um contexto produtivo e não só reprodutor. 

Ao falarmos da formação de cidadãos críticos é com a certeza que possam intervir no 

processo de formação da sociedade. De acordo com ARELALO & CABRAL (2010), “o 

processo da aprendizagem possibilita todos os dias, a todos os alunos, uma descoberta e uma 

visão mais completa e complexa do mundo e da sociedade”. 

Diante do cenário de impossibilidades e aparências negativas, encontramos como 

alternativa dinamizar os caminhos para a busca de uma justiça ambiental. Estamos falando de 

um Centro de Ensino Integrado Agroecológico que forma técnicos em agropecuária que estão 

diante de uma ocorrência mundial, possivelmente, resultante de um relacionamento 

conflituoso do homem com o ambiente. 

Especificamente na educação agrícola, ainda que seja notória a evolução tecnológica 

alcançada pela humanidade, ela ainda não cria a natureza, tão pouco modifica sua lei, apenas 

interfere nos espaços naturais. Em muitos casos, percebemos que se perdeu a noção dos limites 

de inserção do homem na natureza, e uma atividade que potencializa esta interferência é a 

agropecuária, que realiza ações antrópicas, devido a necessidade de fazer uso de recursos 

naturais renováveis e não renováveis em suas práticas. 

Boff (2003) relata, que a relação do homem com a natureza não está ligada apenas a 

preservação do Planeta mas, também com o surgimento de uma nova consciência sobre o 

nosso lugar como seres humanos no processo de fusão de horizontes, em ordem planetária e 

de forma indissolúvel ao destino do planeta. Essa premissa chama a atenção para a relação 

desarmônica que grande parte da população desenvolve com o ecossistema que está inserido. 

O questionamento motor deste estudo se constrói diante de um cenário de 

impossibilidades de estar presente pessoalmente para demonstrar caminhos para um modelo 

produtivo de baixo impacto na gestão do uso de recursos naturais e ainda fomentar estratégias 

de dissolução de armadilhas paradigmáticas que fragmentam a formação do cidadão reflexivo. 

Como mediar a construção de conceitos vinculados a práticas agroecológicas na produção de 

alimentos em ambientes não presenciais de ensino. Na busca de obter respostas traça-se os 

objetivos que tecem esta trajetória experimental envolvendo fatores analíticos, reflexivos e de 

levantamento bibliográfico.  

Analisar como ocorre a migração do modelo de práticas formativas das turmas 

atendidas durante o estudo é um objetivo. As práticas formativas dinamizadas na forma 
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presencial, precisaram migrar para outro ambiente de comunicação, ainda não experimentado 

para esta formação, que tem como escopo comunicativo o uso de tecnologias informativas 

não presenciais.  

Investigar autores que dialogam com os potencias reflexivos formativos e a troca de 

saberes como base desta construção. Construir uma reflexão com base em análise dos 

resultados obtidos e fundamentada no que dizem autores pesquisados. Nas seções seguintes a 

esta que caminha para o fim, apresentaremos a fundamentação teórica que embasa este estudo, 

as estratégias de levantamento de dados, os caminhos metodológicos e por fim uma breve 

discussão sobre os resultados. 

As considerações finais e as referências utilizadas para este estudo inicial também 

farão parte das seções seguintes, vale ressaltar que o caráter negativo do período pandêmico 

também deixa brechas para repensarmos nossas relações de existência e o diálogo com o 

ambiente vivo que estamos inseridos. 

 

Fundamentação teórica 

O Centro de Ensino Integrado Agroecológico Barão de Langsdorff (CEIABL) tem por 

objetivo formar cidadãos que tenham, além de uma formação técnica profissionalizante, a 

capacidade de serem agentes de transformação do quadro social local. Neste oportuno estudo 

foi possível experimentar de forma positiva, por meio de adaptações metodológicas, a 

ressignificação da construção do conhecimento, em meio as brechas existenciais e afetivas 

que esta pandemia nos apresenta. 

O ensino agrícola, seus perfis formativos e a formação agropecuária dialogam em uma 

perspectiva formativa imersa no que Guimarães 2015 conceitua de “armadilha 

paradigmática”, onde educadores, mesmo que busquem um caminho dinâmico para a 

construção do conhecimento, tendem a abarcar práticas estabelecidas pelos paradigmas da 

sociedade moderna. No trecho a seguir Guimarães 2015 apresenta como essa tendência se 

perpetua em nosso cotidiano formativo.   

Não podemos deixar de relembrar que os indivíduos em geral, entre eles os 

educadores, seres sociais que somos, experienciamos em nosso cotidiano a dinâmica 

informada pelos paradigmas da sociedade moderna que tende a se auto perpetuar e 

que, seguindo essa tendência, é reprodutora de uma realidade estabelecida por uma 

racionalidade hegemônica. (GUIMARÃES 2015 p 4) 

 

O CEIABL, em seu paradigma formativo se insere no modelo apresentado, unindo a 

racionalidade hegemônica e a formação agropecuária em uma perspectiva agroecológica. 
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Neste paradigma não podemos nos furtar de inserir cotidianamente ações formadoras de 

educação ambiental crítica/reflexiva.  

Na tabela abaixo destaca-se a relação das principais instituições federais e estaduais, 

que identificamos por meio de pesquisa, que ofertam o ensino médio técnico em agropecuária. 
 

Quadro 1 - Escolas que ofertam o curso médio técnico em agropecuária no RJ 

  

Fonte: Próprias autoras. 
 

Listamos no quadro 1 as unidades que ofertam esta formação, a rede que está 

vinculada, instituição que oferta a formação, a localidade (região) e a modalidade ofertada.  

Na modalidade integrada ao ensino médio, apenas duas unidades estaduais ofertam a 

formação. É um modelo que propõe oportunizar o desenho de uma oferta diversificada de 

formação no ensino médio que integre a escola ao desenvolvimento local considerando a 

população atendida e suas particularidades. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

em representação contributiva, elabora um documento (REGATTIERI e CASTRO, 2010) 

voltado para a implantação do ensino médio integrado no Brasil e nele, prioriza que as ações 

inerentes a implementação do modelo de formação atenda às necessidades de aprendizagem 

por meio de acesso equitativo que resulte em egressos qualificados para a vida no mundo 

contemporâneo. 

No documento (ibid) o conceito de profissionalização fica mais amplo com um 

princípio educativo, operacional de saberes emancipatórios. Em um trecho do documento 

supracitado, a fala de uma professora do ensino médio integrado do Paraná deixa claro a 

decisão da secretaria estadual de educação de transgredir.  

Não se constrói um currículo integrado na perspectiva de competências e 

habilidades. Pode-se até usar o formato das áreas de conhecimento, mas a  inter-

relação  não  acontece,  nem  acontecerá,  com  raras  exceções,  em  nenhum  mo
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mento  do  ensino  médio.  No  Paraná,  transgredimos  não  só  para o ensino 

integrado e para o médio, mas para o fundamental também. Não trabalhamos com 

competências e habilidades, e essa foi uma decisão do conjunto das escolas. 

(REGATTIERI e CASTRO, 2010, p.180) 

 

Em período de pandemia um dos desafios que podemos visualizar em todas as 

dimensões do processo formativo é o diálogo com a realidade, com o concreto. O conceito de 

distanciamento social/físico atrelado a necessidade do diálogo permanente para construção do 

conhecimento motivou relações de troca de saberes e práticas produtivas.  

Turmas do ensino médio integrado em agropecuária, nesta unidade de ensino, tecem 

caminhos em uma perspectiva de práticas agroecológicas, que são de extrema importância e 

pertencem a um campo científico diversificado de princípios e diretrizes. Caporal, 2008 se 

baseia em uma perspectiva delimitadora, mas não limitada sobre práticas agroecológicas, 

Tem-se confundido a Agroecologia com um modelo de agricultura, (alguns 

propositadamente e de má fé, outros por não haverem aprofundado no entendimento 

epistemológico). Também é comum confundir Agroecologia com a simples adoção 

de determinadas práticas ou tecnologias agrícolas ambientalmente mais adequadas 

ou com uma agricultura que não usa agrotóxicos. (CAPORAL 2008 p 6) 

 

São interpretações que podem apresentar entraves nas potencialidades de um conceito 

extremamente rico e necessário como é o de agroecologia. Uma busca de alinhamento da 

teoria com a prática respeitando a realidade de onde se aplicam e formando multiplicadores é 

uma demonstração de prática agroecológica. Neste estudo, busca-se meios de capilarizar 

caminhos para uma ecoevolução dinâmica com base em ações de educação ambiental. 

Ao observar, no momento de caos, oportunidades de preparar o indivíduo de acordo 

com suas aptidões individuais, por estar em isolamento, apontamos para o que diz LIBÂNEO 

(1990), que, a escola tem por função primeira preparar os indivíduos para o desempenho de 

papéis sociais, de acordo com suas aptidões individuais.  

Logo, nos deparamos com a possibilidade de desviar a formação educacional agrícola 

atual, voltada para atender as demandas das grandes produções agropecuárias organizadas a 

partir da lógica do mercado, para uma perspectiva fortalecida na formação de indivíduos 

conscientes de seu papel como cidadão. 

Diante de uma preocupação com a formação integral do profissional reflexivo 

pontuamos o que diz Ciavatta, 2005.  

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para 

a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 

sociedade política. Formação que, nesse sentido, supõe a compreensão das relações 

sociais subjacentes a todos os fenômenos. (CIAVATTA, 2005, p. 2)  
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Em 2011 quando o colégio implementou o Curso do Ensino Médio Integrado em 

Agropecuária, o plano de curso apresentado descreve os seguintes objetivos: 

-  Formar a pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à 

integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; 
- Aprimorar o educando como pessoal, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
-  Desenvolver competências para o aprendizado contínuo, de forma autônoma e 

crítica, em níveis mais complexos de estudo; 
-  Formar um profissional para atuar na área agropecuária, prestando assistência e 

consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a 

comercialização e a bioseguridade do setor; 
-  Capacitar o educando para que venha a aplicar princípios biológicos e zootécnicos 

para experimentar, testar, desenvolver e melhorar métodos de produção da vida 

animal; 
-  Formar um profissional para selecionar e aplicar novas tecnologias de produção 

nos projetos agropecuários. (CEIA/CEAGRIM, 2010 p 19) 

 

O referido Plano de Curso que delimita a habilitação do aluno egresso como Técnico 

em Agropecuária estabelece que o profissional formado planeje, execute, acompanhe e avalie 

projetos agropecuários e agroindustriais e, dentre algumas competências temos a 

experimentação, avaliação, desenvolvimento e melhoria de métodos e tecnologias de 

produção sustentável. 

É possível entender que não é só a modalidade de ensino que refletirá em uma mudança 

no processo educacional profissionalizante, mas sim ações praxiológicas que forme, na 

perspectiva agroecológica, profissionais capazes de produzir intelectualmente valorizando a 

experiência e a reflexão de seus atos cotidianos.  

Através da mediação das práticas agroecológicas, e a formação em educação ambiental 

em moldes de ensino, objetiva-se a permanência das famílias no campo com a ampliação do 

manejo sustentável dos solos, o aprimoramento das ações de conservação dos recursos 

naturais, a valorização dos saberes locais e a independência dos pequenos agricultores que 

comercializam seus produtos sem a presença do atravessador.  

Deste modo, a presente pesquisa analisa aspectos de ordem socioeconômica e 

ambiental advindos das práticas vivenciadas pelos agricultores familiares que possuem 

membros de suas famílias matriculados no CEIABL. Esta análise tem como objetivo, verificar 

se o uso das metodologias educacionais, possíveis no ensino remoto em exercício, 

possibilitam fortalecer, o ciclo produtivo da agricultura de base familiar. 

Para estruturar o caminhar desta análise, detalharemos na seção seguinte como se 

construíram os passos e direcionamentos metodológicos.  
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Metodologia 

Os caminhos apontados como estratégia metodológica para concretizar esta proposta 

de estudo se deu em uma tessitura de sentidos atribuídos aos espaços de construção do 

conhecimento e sua legitimidade.  

Para apresentar aqui, os resultados do artigo, opta-se por bases qualitativas que 

possibilitem perfis dialógicos e reflexivos da troca de saberes adquiridos em uma 

fundamentação prática dos alunos e seus familiares.  

Esta prática de produção de conhecimento é investigativa e dinamiza a construção do 

saber. Carlos Rodrigues Brandão (2008) apresenta a importância da investigação como 

estratégia pedagógica (IEP), referindo-se ao trabalho de Marco Raúl Mejia e Maria Elena 

Manjarréz que buscam atualizar antigas e novas ideias e proposta sobre ensino-e-pesquisa. 

Na citação de brandão de 2008 ele fala da educação popular baseada em uma 

investigação pedagógica ou pedagogia-pesquisa, que se encaixa de forma concisa ao que 

propomos com esta ação “emergencial”, mas que fomentou muitas famílias com a inserção de 

alimentos produzidos pelos membros do grupo. 

Poderia parecer algo redundante e mesmo “fora do tempo” a proposta de uma IEP. 

Pois a pergunta a ser feita seria: a partir dos começos da junção entre uma pedagogia 

crítica (e “do oprimido”) com a educação popular, não esteve sempre presente o 

suposto de que ensinar-e-aprender constitui um trabalho dialógico que contém em 

si-mesmo a tarefa de realizar-se como uma “investigação pedagógica” ou como uma 

“pedagogia-pesquisa”, em todos os seus momentos? (BRANDÃO, 2008, p. 19)  
 

O trabalho desenvolvido pelos alunos sob a orientação, distanciada, da professora das 

disciplinas do corpo técnico foi efetivado no momento em que os encontros passaram a 

estabelecer uma troca constante de saberes e reflexibilidade investigativa sem abstrair a 

coerência epistemológica. 

Um caminho para promover de forma orgânica a inserção de outros meios 

comunicativos, remotos ou não na dinâmica proposta pelo estudo, são as metodologias 

participativas de construção do conhecimento, Guimarães 2015.  

Para alcançar a dinâmica de construção de conceitos e a inserção de ações 

praxiológicas no cotidiano do estudante e de seus familiares, foi sugerido que encontros (não 

presenciais) em dias alternados ocorressem e que seria o momento onde ocorreriam as trocas, 

por meio da leitura do caderno de campo dos alunos. 

Com o objetivo de tornar este lugar/momento de encontros em um espaço dialógico e 

de promoção de saberes aponta-se como foco a inserção de processos investigativos aplicados 

e dinamizados pelos alunos sob a orientação de professor da área técnica em uma perspectiva 
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de delineamento interativo. As práticas produtivas antes exercidas nas áreas produtivas da 

unidade de ensino agora são desenvolvidas em ambientes de responsabilidade e manejo dos 

alunos e seus familiares. 

Por se tratar de uma formação técnica profissional, a observação participante se 

encaixa nesta ciranda de saberes gerados pelas ações praxiológicas dos alunos. Uma etapa de 

extrema importância do caminho metodológico está na possibilidade de irmos para além do 

observável, tornar o processo contínuo, íntimo e integrado com os ambientes de pesquisa. 

Para tanto foi necessário estruturar etapas, onde os estudantes de maneira protagonista 

autônoma pudessem estabelecer normativas coletivas de suas produções. Assim as estratégias 

metodológicas descritas a seguir serviram de elementos estimulativos para que o 

acompanhamento das ações ocorresse de forma concisa com os objetivos apresentados pelos 

estudantes. 

Estratégias Metodológicas 

Etapa 1  

Os estudantes do ensino profissionalizante são orientados a verificar com seus 

familiares e, fazendo uso e aplicações dos conhecimentos adquiridos ao longo do seu processo 

formativo, delimitar qual a área e o cultivo a ser implementado. 

Etapa 2 

No encontro seguinte os alunos abordavam coletivamente o processo analítico das 

possibilidades de implementação das escolhas das diversas famílias envolvidas e que já 

possuíam locais para cultivo, seja de subsistência ou comercial. 

Etapa 3 

A ação desta etapa é elencar materiais e métodos necessários para estabelecer o 

processo de cultivo ou criação escolhido pelo aluno produtor e sua família. Nesta etapa fica 

acordado para o próximo encontro trazermos um levantamento avaliativo dos materiais e 

métodos elencados e seu perfil agroecológico. 

Etapa 4 

Apresentar e dialogar com os resultados do levantamento obtido e delimitar as etapas 

do manejo produtivo de todos estudantes envolvidos.  

Destacamos que todas as etapas ocorreram em ações não presenciais com o uso de 

tecnologias diversas que possibilitam dinâmicas de reuniões com a utilização de áudio e vídeo. 

Esta prática como produção coletiva preconiza o diálogo como alternativa constante da 

construção de saberes baseada na troca e envolvimento com conceitos de educação ambiental.  
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É um trabalho atravessa a promoção de espaço dialógico e possibilita um ambiente 

formador que se fundamenta na construção do concreto. Como o envolvimento do grupo é 

essencial a esta prática, o resgate crítico esteve presente em todos os encontros e sua travessia 

priorizada. 

Em meio ao período de enfrentamentos, que aprisiona diversos dilemas que dificultam 

a integração investigativa, a maior dificuldade encontrada, segundo relatos, foi a interpretação 

dos enfrentamentos, e os caminhos metodológicos para este dilema foi a contextualização 

dialética de uma formação investigativa transformadora de circunstâncias.  

Assim buscamos pesquisar outros autores que fundamentasse sobre o recorte e as 

escolhas em uma perspectiva reflexiva. Neste processo de busca nos deparamos com autores 

como Ghedin & Franco (2011) que em seu livro Questões de Método, mencionam sobre a 

metodologia como organização do pensamento reflexivo, nesta mesma citação os autores 

indicam que a estruturação metodológica se caracteriza por ser a atitude crítica que organiza 

o processo investigativo. Como podemos ver no trecho a seguir:  

A metodologia da pesquisa, na abordagem reflexiva, caracteriza-se 

fundamentalmente por ser a atitude crítica que organiza a dialética do processo 

investigativo; que orienta os recortes e as escolhas feitas pelo pesquisador; que 

direciona o foco e ilumina o cenário da realidade a ser estudada; que, enfim, organiza 

a síntese das intencionalidades da pesquisa. (GUEDIN & FRANCO, 2011, p. 108).  
 

O distanciamento pode parecer caminhar em direção contrária da realidade educativa 

que possui em sua tarefa diária tecer caminhos de previsibilidade. O controle e a linearidade 

que o ensino presencial rotineiro, oferta, nos traz um rigor instituído que muitas vezes fomenta 

restrições e oculta interpretações e possíveis tentativas de soluções. 

Com os caminhos metodológicos traçados e escolhidos como forma de identificação 

do andamento das práticas, o passo seguinte foi escolher a forma de apurar com os alunos e 

seus familiares os resultados do estudo. Para uma verificação moderada e não massificada, 

optamos por apresentar em mecanismos de comunicação por mensagens três perguntas: 

 Você conseguiu implementar algum cultivo nesse período de isolamento? 

 Recebeu orientações para efetuar a implementação? 

 Qual o impacto dessa produção para a sua família? 

Traçadas as estratégias de ações para o período de desenvolvimento e construção dos 

conceitos, e ainda as perguntas a serem utilizadas como coleta de dados sobre a efetividade 

da ação, podemos apresentar os resultados e diálogos possíveis com os referenciais elencados 

neste trabalho. 
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Resultados e discussões 

Antes de iniciar os relatos dos resultados entendo necessário esclarecer que a 

preocupação principal que gerou esta iniciativa está diretamente ligada ao perfil do egresso 

que este curso pretende atingir. A formação do profissional gestor da produção de alimentos 

em uma perspectiva agroecológica não pode ser destituída dos princípios que preconiza esta 

formação. Tão pouco podemos desligar a educação ambiental da função de base formativa 

destes profissionais. 

É uma formação que não se baseia somente na aprendizagem de um conjunto de 

técnicas, mas em um posicionamento gerador de mudança social e de resistência. 

Para iniciar este diálogo podemos fazer a leitura deste trecho sobre a perspectiva 

agroecológica formativa sob um olhar na dimensão política participativa dos processos 

construtivos da sociedade. Neste trecho de Guimarães 2015 podemos apreciar o que o autor 

diz sobre as dimensões formativas, 

Entretanto, não devemos esquecer que falamos aqui de uma participação que vai 

para além de cada um fazer sua parte, é a perspectiva da assunção da dimensão 

política do processo educativo, que promove a formação do cidadão em um 

exercício individual e coletivo, na participação da construção de uma nova realidade 

que queremos, socioambientalmente sustentável. (GUIMARÃES 2015 p 6)  

 

Esta citação dialoga com o que os alunos estabeleceram ao escolher participar do 

processo, ao assumir as responsabilidades dos manejos produtivos com base na aprendizagem 

por meio do ensino remoto eles se colocam em uma posição de responsável pelo exercício. 

Para tanto a dinâmica da realidade educativa precisou ser transmutada, tecer outros 

caminhos e fomentar uma diversidade de práticas autoformadoras e interpretativas. A 

integração e reformulação de aspectos didáticos metodológicos foi necessária.  

Schön 2000 em seu estudo sobre a formação do profissional reflexivo, afirma que, 

quando instrutor e estudante se arriscam em testar soluções de dilemas, é mais provável que 

venham a expandir sua capacidade para a reflexão. 

Diante disso é preciso afirmar que as adaptações tecnológicas de ensino remoto ligadas 

aos perfis de produção agropecuária do profissional em formação desta unidade de ensino, 

não apresentou grandes dificuldades de implementação. A afirmação não é que não houve 

dificuldades, mas que estas não superaram as capacidades dos alunos de negociar a escada da 

reflexão. 

Ainda acompanhando a formação do profissional reflexivo, Schön 2000 chama a 

atenção para a aprendizagem potencializada pelo “poder falar” sobre as confusões que 

habitam os processos de construção do conhecimento. 
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O controle do procedimento de obtenção de resultados se deu por meio de relatos dos 

estudantes das turmas atendidas onde eles consideravam os procedimentos adotados viáveis 

enquanto oferta de estratégias produtivas.  

Como o foco dessa iniciativa é concretizar a eficiência das estratégias metodológicas 

adotadas em tempos de pandemia com o objetivo de analisar a migração (por hora) das práticas 

exercidas na unidade escolar, vamos dialogar cada uma das questões apresentadas aos 

estudantes. 

Os autores que utilizamos para esta analise são os que dialogam sobre o potencial 

reflexivo formativo que tem como base a troca de saberes. Com base no que preconiza o 

Projeto Político Pedagógico da unidade, esta ação buscou alcançar a formação do estudante 

atrelado ao projeto individual/vida e sua inserção na sociedade em que interage. Ao analisar 

os áudios com as respostas dos alunos foi possível identificar o quanto se tornou necessário o 

aprofundamento nos estudos dos temas inseridos e praticados por eles e seus familiares.  

As respostas simbolizam um aprimoramento dos educandos encurtando o caminho 

formativo ético de um desenvolvimento autônomo com foco no pensamento crítico. Esta 

prática também fomentou outra indicação dos documentos construídos pela escola, o 

aprendizado contínuo. As colocações das falas dos alunos apresentam aspectos que trilham 

caminhos para o aumento da complexidade de resolução de problemas cotidianos e suas 

aplicabilidades.  

 Na pergunta sobre implementação de cultivos, as respostas corroboram para a 

compreensão de que neste período especificamente houve um aumento na diversidade e 

quantidade produzida. Os alunos participantes, em grande parte responderam que com a 

possibilidade de estar disponível mais tempo para os tratos culturais e associar esta condição 

ao dinamismo de consulta aos professores da área técnica, tornou possível uma produção mais 

efetiva no ambiente familiar. 

Esta formação profissional busca entregar para a sociedade, profissionais atuantes, e 

orientadores diretos da produção e comercialização de alimentos com bioseguridade. E ao 

analisar ainda esta mesma questão, porém em outro âmbito, que abrange os princípios de 

construção do conhecimento por caminhos investigativos e interventivos, entendemos que 

para os participantes foi um desafio, mas a trajetória constituiu uma percepção de construção 

do conhecimento em caráter contínuo, permanente, coletivo e estratégico.  

O elemento estratégico formativo utilizado nesta pesquisa pode ser observado quando 

analisamos as respostas da pergunta dois. Em unanimidade os estudantes participantes 
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afirmaram que as mudanças e percepções identificadas em suas famílias após inserção das 

práticas produtivas dinamizadas permanentemente por eles contribuíram das mais diferentes 

formas para uma redução nas despesas da família, a justiça ambiental aparece no momento 

em que está garantida a qualidade dos produtos consumidos. 

A relevância da integração de múltiplos saberes durante o processo educacional 

formativo se destaca em uma proporção considerável ao analisar as respostas por um caminho 

mais interseccional. No momento em que os alunos buscam produzir alimentos ou insumos 

para fomentar a família, percebe-se a contribuição significativa dos produtos para o amparo 

da segurança alimentar. 

Com as orientações referentes aos caminhos das práticas agroecológicas como modo 

de vida cabe destacar que o desenvolvimento desta pesquisa gerou nas famílias dos estudantes 

caminhos para mudanças estruturais, como a inserção de momentos de diagnósticos em 

conjunto, mudança no perfil das propostas produtivas e a visibilidade das produções 

executadas pelos futuros técnicos. 

Na condição de pesquisadora participante e com base no levantamento de dados 

gerados, afirmo que a ordenação das etapas seguidas como estratégias metodológicas, 

viabilizou um delineamento interativo rumo ao foco na análise reflexiva da mudança de perfil 

da oferta de mediação de práticas agroecológicas por meio do ensino remoto. 
 

Considerações finais 

Vimos durante o processo, que os estudantes buscaram testar e construir significados 

nestas vivências. No entanto o diálogo com seu círculo virtuoso de aprendizagem não precisou 

ser desfeito, apenas as etapas e os processos comunicativos apresentaram outros métodos.   

A leitura dos referenciais teóricos elencados, junto às reflexões apresentadas pelos 

estudantes reforçam cada passo do processo e injeta fôlego de resistência nestes tempos de 

pandemia. É preciso afirmar que no decorrer da execução desta proposta buscou-se intervir 

na dinâmica de construção do conhecimento e proporcionar momentos dialógicos, 

qualificados.  

O estímulo a uma formação na perspectiva crítico/reflexiva aliada a educação 

ambiental, permite apreciar evidências da capacidade destes estudantes de administrar sua 

própria construção do conhecimento tomando como base a consulta aos professores 

responsáveis pela disciplina. Observar que ocorreu uma outra migração, foi uma surpresa, 

porque os estudantes deixaram a posição de receptores passivos dos conhecimentos dos 
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outros, apresentando uma redefinição das posições dos alunos em relação as práticas 

agroecológicas na produção do alimento e caminhos para uma ecoevolução dinâmica. 

Por fim vimos que é possível consolidar uma identidade formativa na perspectiva 

agroecológica, utilizando plataformas digitais, respeitando os protocolos de distanciamento e 

promovendo o saber e o sentir ambientalmente corretos. Formar profissionais integrados com 

o processo de transformação da sociedade e que potencialize as inter-relações.  
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Por Novas Zonas Livres de Agrotóxicos: as possíveis contribuições das Epistemologias 

Ecológicas 

Ramsés Mikalauscas Farherr1 

 

Resumo: Em 2019 Florianópolis se tornou o primeiro município livre de agrotóxicos. O precedente aberto pode 

apontar para a possiblidade de novas relações entre sociedade, cultura e natureza, até então vistos como campos 

independentes um do outro. Diante disso, pretendemos nesse artigo refletir acerca dos novos deslocamentos 

epistemológicos realizados pela interface entre Antropologia e Educação Ambiental e seus possíveis 

desdobramentos dentro de Novas Zonas Livres de Agrotóxicos.  

 
Palavras-chave: Florianópolis, Agrotóxicos, Educação Ambiental, Antropologia. 

 

 

For New Pesticide-Free Zones: the possible contributions of Ecological Epistemologies 

 

Abstract: In 2019, Florianópolis became the first pesticide-free county. The open precedent may point to the 

possibility of new relationships between society, culture and nature, until then seen as areas independent of each 

other. Given this fact, we intend in this article to reflect on the new epistemological shifts carried out by the 

interface between Anthropology and Environmental Education and their possible developments within New 

Pesticide-Free Zones. 
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Por Nuevas Zonas Libres de Pesticidas: las posibles contribuciones de las 

Epistemologías Ecológicas 
 
Resumen: En 2019 Florianópolis se convirtió en el primer municipio libre de pesticidas. El precedente abierto 

puede apuntar a la posibilidad de nuevas relaciones entre sociedad, cultura y naturaleza, hasta entonces vistas 

como campos independientes entre sí. A la luz de esto, en este artículo pretendemos reflexionar sobre los nuevos 

cambios epistemológicos llevados a cabo por la interfaz entre Antropología y Educación Ambiental y sus 

posibles desarrollos dentro de las Nuevas Zonas Libres de Plaguicidas. 
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Introdução 

No ano de 2019, a câmara municipal de Florianópolis, por unanimidade, decidiu 

tornar crime armazenar e aplicar qualquer tipo de pesticida na parte insular da ilha, tornando-

se assim o primeiro município brasileiro a banir o agrotóxico de parte de seu território2 

(Grigori, 2019). Um ato que simboliza o “inédito viável” de Paulo Freire: Viável pois abriu 

um novo precedente no embate político contra o agronegócio que pode e provavelmente será 

usado como exemplo do possível. Inédito pelo ousado pioneirismo, mesmo diante do maior 

ritmo de aprovação de agrotóxicos da história do país3. Esse marco parece apontar o início de 

uma transição para novas formas de produção, relação e interação na indissociável teia entre 

sociedade e natureza. Entretanto, poderíamos dizer que diante do desfavorável panorama das 

políticas públicas ambientais brasileiras, esse é um fato inicialmente isolado, com impacto 

restringido a um local de baixa tradição agropecuária, consequentemente sofrendo menos 

pressão dos lobistas do agronegócio, embora carregue em seu bojo uma enorme potência de 

multiplicação.  

Até aqui apontamos somente um fragmento resolutivo diante de um problema 

estrutural socioambiental e deste artigo: o modelo de desenvolvimento agroindustrial e seus 

objetos de produção, que são também objetos de alto risco, os agrotóxicos. O agronegócio, 

entendido como modelo de desenvolvimento herdado pelo sistema colonial e aprofundado por 

opção/pressão política e não por uma pretensa vocação fatalista de produção agrícola 

primário-exportadora dos países ao sul, será o objeto-problema na qual nos debruçaremos na 

primeira parte, com o objetivo de traçar suas principais características. Tendo esse quadro 

sumariamente traçado, na segunda parte exploraremos possíveis alternativas de organização, 

produção e relação abertas por esse projeto, visando finalmente a constituição de “Novas 

Zonas Livres de Agrotóxicos”. 

Nesse sentido, o segundo objetivo nesse segundo momento é apontar possíveis 

contribuições da transversalidade teórico-metodológica entre Antropologia e Educação 

Ambiental para a constituição de novos paradigmas ecológicos através dos emergentes 

deslocamentos epistemológicos que dão origem a novas orientações de 

uso/relação/significação do território e seus bens, desde a perspectiva sobre a natureza como  

 

 2A PL 17538/2018 foi pautada pelo vereador Marcos José de Abreu (PSOL), cujo mandato orientou-se sobre o 

paradigma da agroecologia.  
3  O ano de 2019, sob o governo Bolsonaro, foi marcado pela histórica aprovação de agrotóxicos no Brasil, 

503 ao total, 53 a mais do que o ano anterior (Grigori, 2020). 

 



 

280  
 

 

agente pedagógico (Adomilli et.al., 2017), passando pelas Epistemologias Ecológicas (Steil 

& Carvalho, 2014) e as Espécie Companheiras (Tsing, 2015; Haraway, 2016). 

 

Um breve panorama do modelo de des-envolvimento agropecuário ou agronegócio 

O Brasil é uma das áreas, se não a principal, com maior biomassa do mundo, devido 

sobretudo a existência da Floresta Amazônica, das maiores reservas aquíferas do planeta e de 

sua localização geográfica por entre os trópicos. Soma-se a isso um território continental e 

temos uma das regiões mais férteis do globo, em extensão, em biodiversidade, em patrimônio 

genético e cultural e em energia. Mas esse fecundo espaço construído pela intensa interação 

das forças sociais, biológicas e físicas não pode ser compreendido apenas como “ambiente 

natural” dentro de um “vazio demográfico”, mas sim fruto da longa simbiose sócio-biológica. 

Portanto, dessa perspectiva, compartilhamos da compreensão de Barreto Filho (2006), que 

pega emprestado o termo de Baleé de “floresta culturais” para evidenciar que toda floresta e 

paisagem foram alteradas, em diferentes escalas e magnitudes, ao longo do tempo, pelos seres 

humanos e sua relação com o meio. 

A colonização e a introdução da monocultura como política desenvolvimentista do 

Império e em seguida de Estado, podem ser consideradas, nesses termos, um rompimento 

metabólico entre meio ambiente e cultura, por introduzir a lógica de plantations. Para atender 

as demandas do nascente comércio capitalista das metrópoles, extensivas áreas no Brasil 

foram esgotadas em seu potencial energético, submetendo os tempos biológicos aos tempos 

do mercado.  Além disso, a produção exercida pelos escravos e índios junto a introdução 

tecnológica da manufatura para processamento da cana e produção/exportação do açúcar, 

iniciou esse processo de perda da relação simbiótica e de baixo impacto entre cultura e 

natureza, além de perpetuar uma dívida histórica impagável e estruturar até os tempos atuais 

formas de necropolítica (Mbembe, 2016), bem como inculcar certos valores no imaginário 

coletivo. Dessa forma estruturou-se “um padrão de poder/saber colonial/racializado de larga 

duração que habita o espaço-tempo que vivemos” (Porto-Gonçalves, 2017, p.14). 

Assim, o agronegócio brasileiro, filho da “Revolução Verde” e herdeiro da 

escravidão negra do Brasil, é produto atualizado da acumulação primitiva colonial (agora 

neocolonial), portanto estruturado histórica e geograficamente dentro do saber/poder das 

relações políticas, agrárias, culturais, étnicas e econômicas. A grande novidade que conferiu 

o caráter “Revolucionário” no âmbito “Verde”, foram as inovações tecnológicas que 
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viabilizaram um potencial de produtividade inimaginável: a mecânica com suas máquinas, a 

biotecnologia com suas sementes geneticamente modificadas, resistentes aos mais variados 

tipos de venenos (logo monopolizados pelos mesmos que produzem a transgenia), a indústria 

química com seus herbicidas, fungicidas, pesticidas, as engenharias com suas tecnologias 

remotas.  

O conceito de “des-envolvimento” que Carlos Walter Porto-Gonçalves propõe, ao 

separar o prefixo “des” do restante da palavra “envolvimento”, busca ilustrar através de um 

jogo de palavras a forma que tomou o modelo de desenvolvimento agroindustrial brasileiro. 

Como lembra o geógrafo: “talvez tenhamos que prestar atenção ao fato que desenvolver 

também pode ser entendido como des-envolver, como quebrar o envolvimento do outro, 

(des)envolvimento e, assim, quebra de autonomia” (Porto-Gonçalves, 2017, p.16). Esse 

prefixo significa quase sempre uma ação contrária exercida sobre o significante presente na 

palavra original: (des)territorializar, (des)conectar, (des)envolver. 

Minar o envolvimento e autonomia popular para monocultivos de ideias ou 

ambientes, é também uma forma de construir um senso-comum a respeito de um modelo de 

desenvolvimento agroindustrial, colocado intransponível e fatalmente necessário. Nele forças 

sobrenaturais do mercado e da ciência se encarregariam de aperfeiçoa-lo ao ponto de tornar-

se “sustentável”, “verde”, sem gerar contradições com a máxima das relações de competições 

entre mercados: lucro a qualquer custo. As mídias hegemônicas – essas que retiram grandes 

fatias de capital através da propaganda do agro e pela especulação do mercado financeiro 

desse setor – teriam como missão introjetar no imaginário coletivo de toda sociedade brasileira 

uma imagem benevolente (o agro é pop), altamente tecnológica e segura (o agro é tech), 

ancorada no pretexto deste ser o setor que impulsiona o PIB brasileiro, gerando empregos e 

oportunidades, em suma “sustentando o país” (o agro é tudo).  

Ao exaltar somente a face produtiva e econômica da qual é também dependente, joga 

às sombras a face da destruição de ecossistemas, grilagem de terras, genocídios no campo, 

epistemicídios, contaminações de todas camadas e elementos que compõe Gaia4, 

subserviência   e heteronomia,   concentração de  terras,  baseadas  em  critérios  étnicos e de  

 
4 O levantamento realizado por jornalistas investigativos da Repórter Brasil, Agência Pública e a organização 

Suíça Public Eye a partir de dados do Ministério da Saúde detectou um coquetel de agrotóxicos nas águas de 

uma em cada quatro cidades do país, mas utilizando apenas um grupo de análise composto por somente 27 

pesticidas (um número muito pequeno se comparado aos 503 liberados somente esse ano), destes, 16 

considerados de extremamente ou altamente tóxico pela Anvisa. Em 1396 municípios foram detectados a 

totalidade dos itens inclusos na amostragem total, isto é, os 27 agrotóxicos analisados. Outros números 

demonstram a crescente contaminação das águas: Os testes detectaram respectivamente um aumento de 

agrotóxicos na água de 75% em 2014, 84% em 2015, 88% em 2016 e 92% em 2017 (Aranha e Rocha, 2019). 
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classe5, engessamento do desenvolvimento local integral pela resignação ao setor primário-

exportador, subempregos e condições análogas à escravidão. 

A dependência gerada justamente pelo grande número de empregados e 

subempregados do setor, fazem dele uma das tantas “alternativas infernais”6, asseguradas pelo 

Estado ao subsidia-lo historicamente com generosas isenções de impostos e linhas de crédito 

para obtenção do pacote da “modernização conservadora que gera exclusão pela 

produtividade” (Canuto, 2004). Atualmente os agrotóxicos que tiveram recorde de aprovação 

em 20197, possuem isenção de 60% sobre o ICMS e isenção total de Impostos sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Calcula-se que o Brasil deixou de arrecadar somente em 2017 em 

isenção de impostos integrais ou parciais sobre esses produtos, quase 10 bilhões de reais, 

quase quatro vezes o valor orçamentário destinado ao Ministério do Meio Ambiente naquele 

ano (Soares et al., 2020).  Enquanto para o sistema de saúde, estima-se um gasto que varia 

entre 11 a 89 milhões de dólares por ano devido as intoxicações agudas (idem). Portanto existe 

um evidente déficit entre o que se gasta para remediar seus efeitos na saúde pública, e o que 

se deixa de arrecadar para cobrir minimamente seus diversos impactos em diferentes setores8. 
 

 

 5um levantamento publicado pela agência de jornalismo investigativo, “Agência Pública” (Fonseca & Pina, 

2019) a partir do último Censo Agropecuário divulgados pelo IBGE, mostrou uma latente desigualdade na 

concentração de terras pautadas pela desigualdade racial. Sinteticamente os dados são os seguintes: Em 

propriedades com mais de 10 mil hectares, para quatro produtores rurais brancos há um produtor negro, enquanto 

em propriedades com menos de 1 hectare, o número se inverte, três produtores negros para um produtor branco. 

Ao total são 2,6 milhões de produtores negros e 2,4 milhões de brancos, entretanto, os negros são maioria 

somente em propriedades com menos de 5 hectares. Acima de 20 hectares os índices se tornam absolutamente 

desiguais, com uma maioria branca dominando essa faixa de concentração de terras. Os brancos, embora 

minoritários ocupam 208 milhões de hectares (60% das áreas rurais registradas) enquanto os negros, maioria de 

produtores, ocupam cerca de 28% da área, o equivalente a 99 milhões de hectares. Nos estados de Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a desigualdade é mais latente: todos os produtores 

que possuem terra acima de 10.000 hectares são exclusivamente brancos. 
6 Para Cecília Mello e Marijane Lisboa, a partir da leitura de Pignarre e Isabelle Stenger, as alternativas infernais 

se caracterizam por criar [...] situações em que nunca se pode ganhar. A hipótese dos autores é que as alternativas 

infernais são máquinas de aniquilar a política – aqui tomada no sentido de prática emancipatória de 

compartilhamento de um mundo comum (Rancière, 1998) – uma vez que atuam reorganizando em permanência 

o funcionamento do capitalismo “[...] de modo a reduzir a nada todos os poderes que poderiam encontrar uma 

referência fora do seu sistema e de sua lógica.” (Pignarre; Stengers, 2005, p.43) (Mello e Lisboa, 2013, p.307). 
7 Segundo dados apurados pela Agência Pública, um em cada cinco agrotóxicos aprovados no ano de 2019 foram 

classificados como “extremamente tóxicos”. O número só não foi maior graças a alterações arduamente 

questionadas nas classificações toxicológicas dos produtos no Marco Regulatório da Agência. Essa passou a 

considerar como extremamente tóxico somente aqueles produtos que levem o ser humano a óbito poucas horas 

depois de sua exposição. Até setembro daquele ano, antes do marco, do 353 aprovações, 101 foram consideradas 

“extremamente tóxicos”, 28% do total, enquanto logo depois do marco, dos outros 150 aprovados, só 9% 

entraram na categoria. O mesmo ocorreu com os que já estavam no mercado: dos 2.300 produtos legais, 800 se 

encaixavam na última categoria de toxidade, depois do marco, são apenas 43, um desses produtos foi o Glifosato 

(Grigori, 2020). 
 A PL que instituiu Florianópolis como Zona Livre de Agrotóxicos obriga que as multas sejam revertidas 

diretamente para as pastas de Saúde e Meio Ambiente, além de estabelecer um programa contínuo de Educação 

Ambiental Sanitária, visando dialogar com produtores sobre os riscos da utilização dos biocidas para a saúde 

humana e ambiental. 
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 A quebra do envolvimento e da autonomia, logo da organização, da crítica e da 

construção de alternativas, acaba gerando a invisibilidade dos seus reais custos 

socioambientais e culturais, contribuindo diretamente para sua reprodução e expansão, 

relegando a crítica a limitados espaços do debate acadêmico, de algumas organizações sociais, 

a fragmentos partidários e certas instâncias de órgãos da saúde pública. Assim: 

 

Um aspecto fundamental que influenciaria, subjetivamente, o reconhecimento dos 

danos ambientais como relevantes e significativos é justamente a percepção da 

disponibilidade de alternativas. Quando as pessoas se encontram em situações nas 

quais as alternativas são difíceis de visualizar, tendem a negar a sua condição de 

atingidos (Guivant, 1998, p.25). 
 

Justamente por apontar a viabilidade de uma agricultura com zero agrotóxicos, o 

projeto de Zona Livre de Agrotóxicos abre caminho para novas percepções e sensibilidades 

no que tange ao âmbito de produção de alimentos, de novas formas de uso e ocupação da terra, 

como dos próprios riscos envolvidos na agricultura extensiva e intensiva demandante de 

crescentes volumes de veneno. 

Larissa Bombardi (2017) em seu Atlas do Agrotóxico, analisa as relações comerciais 

de agrotóxicos entre Brasil e União Europeia, listando os principais produtos, locais de maior 

e menor uso, suas relações com doenças crônicas, além de evidenciar um aprofundamento na 

comoditização dos bens naturais. A geógrafa pontua diversas tendências no padrão de 

organização e operacionalização do agronegócio. Nesse sentido demonstra que considerável 

parcela dos grandes latifúndios brasileiros são frutos da grilagem de terras e expõe através de 

dados que nas últimas décadas houve um perceptível aumento na produção de commodities 

(valor de troca) e uma redução significativa na produção de alimentos de primeira linha (valor 

de uso)9. 

A redução da produção de valor de uso (comida) para a elevação da produção de 

valor de troca (commodities) implica a expansão dos latifúndios e a redução das pequenas 

unidades produtivas (responsáveis majoritariamente pela produção de alimentos de primeira 

necessidade), levando a um incremento no uso de fertilizantes e agrotóxicos. Isso porquê são 

nos grandes latifúndios produtores de commodities onde se concentram os principais “pontos 

quentes” do  uso  de  agrotóxicos  (Firpo & Soares, 2012; IBGE, 2019).  Assim,  pela  própria 

  
9Os dados demonstram que: a soja 2002 ocupava 1,8 milhões de hectares e em 2015/16, 3,3 milhões de hectares, 

aumento de 79%; Cana-de-açúcar em 2005/6 ocupava 5,8 milhões de hectares passando para 8,6 milhões em 

2015/6, um aumento de 48%). A incidência desse fator foi a diminuição direta nos usos do solo para a produção 

de alimentos fundamentais da cesta básica brasileira (valor de uso): Arroz em 2002 ocupava 3,2 milhões de 

hectares, já em 2015/16 diminui para 2 milhões, redução de 37,5%; o feijão em 2002 ocupava 4,3 milhões de 

hectares, já em 2015/16 decaiu para 3 milhões, uma redução de 31% da área cultivada; Enquanto a mandioca 

teve uma redução de 23% em onze anos e o trigo 22% em treze anos. 
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 estrutura do agronegócio, na medida em que maior é a posse de terras, visa-se uma maior 

produtividade para melhores condições de competição no mercado nacional, internacional, 

logo para “vencer no jogo”, cria-se uma demanda intensa e contínua por novos tipos de 

produtos químicos, “armas do jogo”, para produzir cada vez mais em menor tempo. Vencer 

no jogo, permite gerar maiores recursos econômicos para a expansão de suas fronteiras e um 

maior capital político para realizar barganhas com o Estado e seus órgãos, para enfim garantir 

a manutenção dos latifúndios e do atual modelo agroindustrial. 

Apesar disso, Marcelo Firpo e Wagner Soares (2012) deixam claro que são os 

pequenos agricultores em pequenas propriedades que mais sofrem com intoxicações e doenças 

crônicas, devido a fatores como: baixo nível de educação, acesso restrito a informações sobre 

os riscos à saúde pela aplicação de agroquímicos, submissão a regimes de dependência de 

grandes empresas que ditam como plantar, que venenos usar e como se proteger (a “armadilha 

tecnológica” que impõe ao agricultor tempos de produção de curto-prazo impossíveis dentro 

de, por exemplo, um regime agroecológico, obrigando-os a utilização massiva de agentes e 

insumos químicos), e a baixa assistência técnica sobre as maneiras e equipamentos corretos 

para a diminuição dos riscos. 

Nesse sentido que a emergência de Novas Zonas Livres de Agrotóxicos pode 

contribuir para a justiça ambiental e reparações de dívidas históricas. Os agrotóxicos são 

elementos fundamentais para a reprodução política e produtiva do agronegócio, que por sua 

vez é composto por grandes latifundiários e um complexo industrial bioquímico 

multinacional. Ao retirar esse poderoso objeto de produção (de valor de troca e de riscos), 

criam-se condições muito mais positivas de reprodução para os pequenos agricultores e 

agricultura10 familiar, que vem desaparecendo gradualmente para dar lugar aos grandes 

produtores. Além disso abre-se novas oportunidades para a experimentação de novas técnicas 

de produção muito menos impactantes ao meio, como a agroecologia e a permacultura. 

 

Deslcocar as Epistemologias para livrar as zonas de agrotóxicos 

É bastante evidente que hoje, o simples fato de propor uma outra lógica nas relações 

de produção agrícola, não tarda a ser coberta de objeções de todas as naturezas exercidas por 

várias escalas dos espaços de poder. O  projeto  Zona  Livre  de  Agrotóxico”  junto  a  recente 

 

10 Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017 houve uma redução de 9,5% nas unidades produtivas 

classificadas de “Agricultura Familiar”, se comparado aos dados do último censo de 2006. Além disso, constata-

se também que esse modelo de produção foi o único a perder mão de obra, cerca de 2,2 milhões de trabalhadores, 

enquanto que por outro lado, houve um aumento de 702 mil postos de trabalho para a agricultura de grande 

escala (IBGE, 2017). 
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proposta do Governo Estadual de Santa Catarina em tarifar a importação para o uso de 

agrotóxicos no estado, hoje isentos de impostos em todo território nacional, gerou revolta 

imediata no setor (Debona, 2019). 

Por outro lado, já existem diversas experiências espalhadas pelo Brasil e pelo mundo 

– os “objetores de crescimento” (Stengers, 2015) - que demonstram a completa viabilidade de 

um novo paradigma agrário, de emergentes forças produtivas e relações de produção não 

capitalistas: os assentamentos do MST, hoje maiores produtores de arroz orgânico da América 

Latina e responsáveis pelo abastecimento de diversas escolas públicas, assim como Ecovilas, 

experiências agroflorestais, hortas urbanas, cooperativas, redes de troca e mercado local de 

orgânicos. São abundantes e felizmente florescentes as novas práticas que para além da 

produção alimentar de baixo impacto, trazem em si novas sensibilidades, olhares e relações 

entre sociedade, indivíduos e meio ambiente, tensionando os limites do possível e ampliando 

novos horizontes materiais e imateriais. 

É justamente nesse entremeio entre o real e o viável que reside a Utopia, ou o “Inédito 

Viável”. Longe de uma retórica vazia, escrava de desejos oníricos privados e inalcançáveis 

frente a densidade do real, me refiro a Utopia como o conglomerado de práticas não 

capitalistas, espacial e historicamente desmembradas e situadas, reunidas, pelo acúmulo do 

tempo, em um novo corpo que se apresenta como inédito pelo novo paradigma que carrega e 

viável pelo próprio desenvolvimento dos saberes e técnicas. Michel Löwy, exemplifica a 

questão:  
Utopia? No sentido etimológico (“lugar algum”), sem dúvida. Mas se não 

acreditamos, com Hegel, que “tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é 

real”, como pensaremos numa racionalidade substancial sem apelarmos para 

utopias? A utopia é indispensável à mudança social, com a condição de que seja 

fundada nas contradições da realidade e nos movimentos sociais reais (Löwy, 2005, 

p.53). 
 

Dessa Utopia que se nutrem vários e várias pensadoras e cientistas sociais e humanos. 

É sobre algumas propostas desses autores e autoras que nos debruçaremos a partir de agora 

para pensar novos contornos dessas Utopias viáveis, partindo do exemplo da então 

inimaginável possibilidade de existência de Zonas Livres de Agrotóxicos. 

Carlos Walter Porto define “território” não apenas como espaço, mas uma construção 

assentada nas relações de poder. Portanto descentralizar o poder hegemônico ou enfraquece-

lo, implica processos de autonomia territorial que podem ser tanto institucionais como mais 

comumente extrainstitucionais, levando invariavelmente ao conflito socioambiental. O 

projeto que pegamos como exemplo, parte da primeira esfera e leva implicitamente um 

princípio de autonomia: romper a dependência dos produtores das multinacionais que 
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controlam organismos geneticamente modificados bem como os venenos específicos que 

esses toleram, realizando “[...] o exercício do poder de decisão local sobre o uso dos recursos 

naturais, políticos, fiscais e culturais em um determinado território ou região” (Little, 2004, 

p.280, apud Bartolomé, 1995). Incide, portanto, diretamente nas estruturas fundamentais de 

dependência, monopólio e cadeia operatória da lógica do agro. Outrossim, abre as portas para 

novas epistemologias, para outras relações inter/intra espécies com seus meios possibilitando 

colocar a natureza enquanto agente pedagógico. 

Essa é a própria proposição que Adomilli et al. (2017) defendem, ou seja, a natureza 

não apenas como recurso, mas como espaço pedagógico na interface entre Antropologia e 

Educação Ambiental, uma vez que cultura e natureza estão indissociavelmente ligadas. Nesse 

sentido, retomam o conceito de “Territórios Sociais” de Paul Little, que inclui não só aspectos 

de ordem material, mas também aqueles de ordem imaterial, como as cosmovisões e as 

subjetividades construídas pelo constante fluxo da relação dos indivíduos e coletivos com o 

seu entorno natural, de forma a alargar o entendimento sobre todos os aspectos que constituem 

os territórios.   

Se pensarmos o significado simbólico da contaminação dos agrotóxicos, nos termos 

propostos por Mary Douglas (1976) de “Pureza” e “Perigo”, para grupos que, pela tradição 

ou pela dialética da luta política, não utilizam nenhum tipo de agente externo químico em seus 

processos de produção e relação com o meio, teremos um quadro analítico para além dos 

efeitos concretos na saúde e nos ecossistemas, revelando os efeitos imediatos na estrutura do 

simbólico, das crenças, das cosmologias. Um exemplo que ilustra muito bem esse caso, é o 

do povo Krenak situado as margens do Rio Doce. Esse rio, para eles, era sagrado pelo poder 

de purificação que residia em suas águas. Lá realizavam seus rituais, ritos, transmissão de 

conhecimento, sociabilização e lazer. Com a contaminação pelos rejeitos da barragem da 

Samarco, houve uma profunda reestruturação e rompimento de suas crenças e práticas. Ou 

seja, além dos semi-quantificáveis danos aos ecossistemas e à saúde das populações 

ribeirinhas, houve uma violência exógena no território, na ordem do simbólico, do existencial, 

do identitário, do saber e ser, que raríssimas vezes são levados em consideração pela academia 

e pelo Estado. Como coloca Mary Douglas, “a impureza é uma ofensa contra ordem” 

(Douglas, 1976, p.7).  

Da mesma forma que rejeitos tóxicos de um crime ambiental afetam diretamente as 

estruturas simbólicas de diferentes grupos, o mesmo vale para a indústria química que pratica 

crimes e violências de todas as naturezas graças a retaguarda jurídica, científica e econômica 
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que dão contornos de legalidade, segurança e desenvolvimento econômico para uma guerra 

química não declarada e de baixa percepção quanto aos eminentes riscos. 

A partir disso surge uma ferramenta analítica com potencial para evidenciar tais 

agressões que os autores em questão tomam de empréstimo: a etnografia multisituada. Esse 

método etnográfico permite, antes de um estudo em profundidade de um grupo específico 

como pauta a etnografia clássica, “construir uma narrativa que demonstre os locais de fala e 

quem os ocupa” (Adomilli et al. 2017, p.241). Essa reorientação escalar se faz necessária em 

um mundo globalizado onde tanto o local quanto o global estão em constante relação, 

influência e mudança. Assim, conseguir captar e sistematizar os diferentes pesos na balança 

do poder é crucial pra se compreender as dinâmicas pelos conflitos territoriais.  

Ao falar de ferramentas que propiciam a possibilidade do despertar para novas 

sensibilidades e percepções na relação cultura e natureza, nos deparamos com a segunda 

contribuição, o deslocamento epistemológico proposto por Carlos Alberto Steil e Isabel 

Cristina de Moura Carvalho (2014) que dão forma às “Epistemologias Ecológicas”. Tais 

epistemologias se fundamentam na crítica às dicotomias que balizam as ciências positivistas 

ocidentais, como a separação entre cultura e natureza, indivíduo e sociedade, mente e corpo, 

sujeito e objeto, além de exercer importante influência na práxis e saber científico. Para tanto 

 
Conhecer é fundamentalmente uma habilidade que adquirimos na relação com 

outros organismos e seres que habitam o mesmo mundo, e não uma prerrogativa 

humana que se processaria no espaço restrito da mente como uma operação racional 

(Steil & Carvalho, 2014, p.164). 
 

Esse deslocamento no olhar e relacionar com o meio, com os saberes e com o seres 

não-humanos, comporia uma nova ontologia, uma “ontologia simétrica”, não antropocêntrica, 

que considera não apenas o outro cultural, mas o outro não-humano. A partir dela e com ela, 

emergiria o “Sujeito Ecológico”, onde, através da “Imaginação Ecológica”, pautaria novos 

valores, morais, estéticas, práticas e desejos, sendo uma potência criativa que redefiniria “a 

paisagem que habitamos e as nossas relações com os outros organismos e objetos que formam 

o mesmo mundo no qual existimos” (Steil & Carvalho, 2014, p.163). 

Podemos induzir então que território é uma amalgama de relações que pode se 

resumir em duas interfaces inter-relacionais: 1) um ordenamento geopolítico onde as relações 

de poder determinam quem ocupa, como ocupa e porquê ocupa (Porto-Gonçalves, 2017); 2) 

uma teia de relações materiais e imateriais entre diferentes organismos interdependentes (Steil 

e Carvalho, 2014). 
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 Dito isso, as lutas por novas Zonas Livres de Agrotóxicos precisam ter em mente ao 

mesmo tempo os aspectos materiais e políticos que estão diretamente ligados aos aspectos 

imateriais humanos e não-humanos. Esses últimos, por muito tempo negligenciados por 

acadêmicos e políticos, emergem como nova ideia-força que gradualmente penetra nos poros 

do positivismo estatal, político e científico, subvertendo-os e forjando uma nova matriz 

estratégica para os movimentos sociais que lutam por autonomia, soberania e justiça 

ambiental. 

Por fim, mas não menos importante, após ressaltarmos os principais pontos de uma 

virada epistemológica, não poderíamos deixar de falar sobre os seres renegados da discussão 

científica e política antropocêntrica, sem os quais não poderíamos falar verdadeiramente em 

uma justiça ambiental. O ser humano, embora com parcela significativa na ação transformante 

do meio, é apenas outro organismo envolvido na troca biofísica ecossistêmica11. Para tanto, 

uma ideia de justiça que se queira verdadeiramente ambiental, não pode se restringir somente 

na denúncia e organização contra os aspectos desiguais das relações materiais do humanos – 

embora esta seja uma estrutura fundamental de domínio e opressão social e interespécies12 -, 

mas deve considerar também seus aspectos simbólicos imateriais que se constituem na troca 

com o meio, os seres e fluxos que o envolvem, e claro, se estender aos seres não-humanos13.  

Dito isso, observemos algumas contribuições de autoras como Donna Haraway 

(2016) e Anna Tsing (2015), como o conceito de “espécies companheiras”, que realizam uma 

importante releitura da constituição relacional interespécies da vida, deslocando o ser humano 

do epicentro das relações ecossistêmicas, e realocando-o como apenas outro figurante da teia 

da vida, ao lado das outras milhões de espécies responsáveis por tecer o que conhecemos como 

natureza e ontologia. Essas autoras propõe um movimento muito semelhante ao proposto por 

Steil e Carvalho (2014), essencialmente de ruptura da fronteira entre cultura e natureza. Porém 

ousam dar um passo além para pensar a composição familiar não apenas na relação 

intraespécie (ser humano com ser humano) mas interespécies (ser humano e outros seres vivos  

 

 11Contra o excepcionalismo da natureza humana, Anna Tsing propõe uma outra história do ser humano, aquela 

imergida na teia de dependência interespécies. Assim sendo, coloca que “a natureza humana é uma relação entre 

espécies” (Tsing, 2015, p.184).  
12 Nesse tom, Donna Haraway indica uma “ecojustiça” que reconheça não apenas a diversidade de espécies, mas 

a diversidade de pessoas, logo seus saberes, conhecimentos, sensibilidades e subjetividades, que poderiam 

colocar-se, no caso dessas novas zonas, como patrimônio imaterial da diversidade essencial para compor novas 

relações intra/inter espécies e seus ambientes e territórios, somando novas perspectivas aos “territórios sociais” 

de Paul Little. 
13 Dois casos emblemáticos de política ecológica, certamente com suas contradições e limitações, mas que 

apontam à direção da necessidade do reconhecimento não-antropocêntrico do direito a existência, são as 

constituições da Bolívia e Equador que reconhecem a natureza como sujeito de direito. 
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não-humanos). Nas palavras de Donna Haraway: 

Nenhuma espécie, nem mesmo a nossa própria – essa espécie arrogante que finge 

ser constituída de bons indivíduos nos chamados roteiros Ocidentais modernos – 

age sozinha; arranjos de espécies orgânicas e de atores abióticos fazem história, 

tanto evolucionária como de outros tipos também (Haraway, 2016, p.139). 
 

Anna Tsing, ao evidenciar o papel fundamental dos fungos para a manutenção dos 

ciclos de vida, nos fala sobre “lugares familiares”, que são, por excelência, o princípio de 

qualquer relação interespécie: 

Os lugares familiares de procura de alimento não requerem exclusividade territorial; 

outros seres, humanos ou não, também o aprendem. Suas geografias expansivas e 

sobrepostas resistem a modelos comuns que dividem o mundo em “seu espaço” e 

“o meu”. [...] Lugares familiares implicam formas de identificação e 

companheirismo que contrastam com a hiperdomesticação e a propriedade privada 

nas formas em que conhecemos (Tsing, 2015, p.182) 
 

Tal destaque não só reafirma como tensiona o caráter dubio do território que 

mencionamos. Aqui ele surge não só a partir do ponto de vista antropocêntrico, das relações 

de poder e significantes simbólicos, mas biocêntrico, ao colocar os outros seres não-humanos 

como seres extraterritoriais. A pedagogia desse usufruto compartilhado e sobreposto dos bens 

territoriais por seres desconhecedores de pronomes possessivos ou do contrato social pautado 

na sacra propriedade privada, é carregado de um potencial de ruptura do atual sistema, o qual, 

ao menos desde Rousseau, vem sendo categoricamente questionado e criticado.  

Para novas Zonas Livres de Agrotóxicos, a pedagogia do não-humano é essencial 

para captar seus ciclos, seus tempos, suas espécies companheiras, para forjar novas simbioses. 

Compreensões, etnoconhecimentos e sensibilidades como essas estão em vias de extinção na 

medida em que a tecnocracia e a biotecnologia do agronegócio, em nome da hiperprodução, 

rompem com relações orgânicas e estabelecem os tempos antrópicos do consumo como único 

ciclo aceitável frente aos tempos de renovação biológicos. Isto não quer dizer que essas novas 

zonas tenham que ter um caráter “tecnofóbico” ou “primitivista”, pelo contrário, o que 

realizam ao colocarem-se como “livres de agrotóxicos” (e todo o pacote de transgenia e 

tecnocracia que compõe o agronegócio) é a inversão de dominação na relação entre sociedade, 

natureza e tecnologia – essa última como dominante e determinante das duas primeiras.  

Quem deve estabelecer as necessidades tecnológicas são as comunidades localizadas 

nessas zonas em busca de autonomia, e não uma imposição de multinacionais completamente 

alheias e despreocupadas com os efeitos colaterais dos seus produtos. Em suma, essa 

reorientação tecnológica pode ser entendida pela provocação realizada pelas duas autoras ao 

questionar se foi o ser humano que domesticou determinadas espécies, ou se essas espécies 
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acabaram por domesticar os humanos. Nesse sentido é que temos que domesticar as 

tecnologias e os tecnólogos e não o contrário. 

Esses novos e possíveis paradigmas agrários, como pode ser caracterizado ao menos 

em parte o exemplo da Zona Livre de Agrotóxico de Florianópolis e seus possíveis 

desdobramentos/aplicações alhures, tem o poder de romper modelos e padrões de produção 

engessados, formas de ocupação e uso dos bens comuns, e subverter, ao invés de simplesmente 

reinventar, as relações de saber/poder, contribuindo para a reflexão e construção de sociedades 

pós-coloniais, pós-capitalistas, autodeterminadas, agroecológicas e livres de contaminantes. 

Diversas externalidades positivas podem se desenvolver nessas novas zonas livres de 

agrotóxicos, nos campos da cultura, desejos, entendimentos, práticas, utopias, economia, 

saúde pública, como vimos até aqui. 

 

Considerações finais 

Embora um passo tímido se observado da perspectiva macrogeográfica de um mundo 

globalizado que se faz propositalmente refém da indústria química, da tecnocracia e da 

produção monocultural  ancorada em latifúndios operado por máquinas e venenos, que 

aprofunda sua dependência/submissão doentiamente a cada novo dia, levantando a cada vez 

maiores incertezas sobre a possibilidade de vida futura tal qual a concebemos até hoje e da 

diminuição de desigualdades e injustiças socioambientais, o projeto de Zona Livre de 

Agrotóxicos da parte insular da ilha de Florianópolis, carrega um universo de possibilidades 

de rupturas e nascimentos, tal qual uma nova semente em uma terra adubada, rodeada por um 

deserto árido e hostil. A semente é o projeto político, a terra as ideias e práticas que podem se 

desenvolver através dele. Dessa terra criam-se raízes, simbioses, novas vidas atraídas pela 

fertilidade, novas formas, estéticas, territórios, paisagens, aprendizados, relações, 

possibilidades. 

De maneira a refletir para contribuir com possíveis complementos e 

aperfeiçoamentos desse projeto embasado substancialmente nos pressupostos da ecologia 

política, optamos por iniciar demonstrando o problema: as graves contradições e 

desigualdades operadas e sustentadas pelo agronegócio brasileiro. Em seguida, nos 

embasamos em autoras e autores que localizam a natureza como espaço privilegiado de 

aprendizado, de significação cultural e ontológica, de composição para novas famílias, para o 

afloramento de sensibilidades e imaginações que rompam dicotomias que são como freios 

para o desenvolvimento de concepções além-matéria, como da própria realidade material. 
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Para mudar é preciso ação e reflexão. Procuramos assim cruzar essas duas máximas 

da locomotiva de transformação histórica. Embora tenhamos a plena noção do tamanho e 

magnitude do problema a ser enfrentado, não temos a prepotência de resolvê-lo, se não apontar 

fragmentos de sua sustentação e possíveis resoluções a partir de pequenas contribuições das 

ciências sociais e humanas. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS – PNRS E DO PROGRAMA PRÓ-CATADOR: QUAIS AS 

OPORTUNIDADES E POTENCIALIDADES AOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS? 
Camilla Helena Guimarães da Silva1 

Bernard Constantino Ribeiro 

Vanessa Hernandez Caporlingua 
 

Resumo: Propõe-se a partir das observações emergentes da vivência em uma cooperativa de reciclagem, no 

município de Pelotas, RS, e com dados nacionais sobre a catação, traçar um paralelo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS e o que nela está previsto quanto às ações educativas. Observou-se que há uma 

demanda forte por qualificação em toda a cadeia de resíduos sólidos, porém se pretende abranger nesse trabalho 

o que tangencia a comunidade de catadores, o que já existe no Brasil e o que pode ser proposto a partir das 

análises de campo. Como metodologia, foi realizado um levantamento de dados bibliográfico e documental, além 

de uma vivência do tipo etnográfica para conhecimento do ambiente de uma cooperativa. Foi observado que há 

uma forte tendência à uma Educação Ambiental Não-Formal e Popular nos espaços das cooperativas, devido ao 

volume de pessoas e a estrutura organizacional.  

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos. Catação. Trabalho. Educação Não-Formal. Educação 

Ambiental. 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL 

SOLID WASTE POLICY - PNRS AND THE PRO-CATATER PROGRAM: WHAT 

ARE THE OPPORTUNITIES AND POTENTIALITIES FOR WASTE PICKERS? 
 

Abstract: Based on the observations emerging from the experience in a recycling cooperative, in the 

municipality of Pelotas, RS, and with national data on the collection, it is proposed to draw a parallel with the 

National Solid Waste Policy - PNRS and what is foreseen in it regarding educational actions. It was observed 

that there is a strong demand for qualification in the entire solid waste chain, however it is intended to cover in 

this work what touches the community of waste pickers, what already exists in Brazil and what can be proposed 

from the field analyzes. As a methodology, a bibliographic and documentary data survey was carried out, in 

addition to an ethnographic experience to learn about the environment of a cooperative. It was observed that 

there is a strong trend towards Non Formal Environmental Education in the spaces of the cooperatives, due to 

the volume of people and the organizational structure. 
 

Keywords: National Solid Waste Policy. Picking. Job. Non Formal Education. Environmental Education. 
 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA 

NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PNRS Y EL PROGRAMA PRO-

CATATER: ¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES Y POTENCIALIDADES DE 

LOS MATERIALES RECICLABLES? 
 

Resumen: Con base en las observaciones que surgen de la experiencia en una cooperativa de reciclaje, en el 

municipio de Pelotas, RS, y con datos nacionales de recolección, se propone trazar un paralelo con la Política 

Nacional de Residuos Sólidos - PNRS y lo que se prevé en ella, acciones educativas. Se observó que existe una 

fuerte demanda de calificación en toda la cadena de residuos sólidos, sin embargo se pretende cubrir en este 

trabajo lo que toca a la comunidad de recicladores, lo que ya existe en Brasil y lo que se puede proponer desde 

los análisis de campo. Como metodología se realizó un levantamiento de datos bibliográficos y documentales, 

además de una experiencia etnográfica para conocer el entorno de una cooperativa. Se observó que existe una 

fuerte tendencia hacia la Educación Ambiental No Formal en los espacios de las cooperativas, debido al volumen 

de personas y la estructura organizativa. 
 

Palabras clave: Política Nacional de Residuos Sólidos. Cosecha. Trabajo. Educación no formal. Educación 

Ambiental. 
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Introdução  

A Educação Ambiental (EA) é um processo educativo que tem por finalidade formar 

indivíduos responsáveis e sensíveis aos problemas ambientais, que busquem a conservação e 

a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade. Esse sujeito fruto da EA considera o 

mundo e as questões ambientais de forma holística, ou seja, leva em conta aspectos 

econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. Dessa forma, abordar a EA é falar sobre 

educação acrescentando uma nova dimensão: a dimensão ambiental, de forma contextualizada 

com a atualidade, buscando soluções para a crise socioambiental global.  

Essa EA pode ser subdividida em três correntes principais. A EA Conservadora é a 

vertente precursora da EA. Este modelo se centra no indivíduo e crê que o ato educativo gera 

mudanças individuais que gera a mudança global que se espera. Um ponto importante é que a 

ordem social vigente não é alvo de críticas nesse modelo (LOUREIRO, 2004). A vertente 

pragmática é uma derivação pouco nítida da conservacionista, preocupando-se com a 

problemática do lixo2 urbano-industrial nas cidades, o que a aproxima da produção e do 

consumo, sendo voltada aos recursos ambientais sem relações com a dimensão social e 

econômica (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Já a EA crítica se origina do desejo de transformação a partir da crise socioambiental, 

visando a educação de forma transversal e construtivista. Nessa perspectiva visa-se uma 

atuação do indivíduo de forma crítica, reconhecendo-se como parte do meio ambiente3, dessa 

forma pensando em soluções e dando importância aos problemas. Segundo Loureiro (2007, 

p. 66), “[...] nos relacionamos na natureza por mediações que são sociais, ou seja, por meio de 

dimensões que criamos na própria dinâmica de nossa espécie e que nos formam ao longo da 

vida (cultura, educação, classe social, instituições, família, gênero, etnia, nacionalidade etc.)”. 

Essa educação é pensada para libertação do sujeito e com ele toda a sociedade. Existem 

diversas formas de desdobramento para uma educação libertária, mas aqui vamos nos atentar 

em particular a prática da EA popular. Esta vem como um instrumento para construção e 

fortalecimento de uma nova hegemonia. A partir dela se propõe uma construção coletiva, que 

envolve todos os sujeitos sociais no processo histórico de transformação da sociedade. 

 
2Apesar de um termo não usual na Academia, resolveu-se adotar o termo ‘lixo’ neste trabalho devido à 

proximidade com a comunidade e seu linguajar cotidiano. Espera-se que este trabalho possa ser lido e 

amplamente divulgado na cooperativa em que foi realizado, para tanto ousou-se usar de linguagem simples. 
3 Considera-se meio ambiente a partir de Reigota (1995, p. 14): “Meio Ambiente é o lugar determinado e 

percebido, onde os elementos sociais e naturais estão em relações dinâmicas e em interação”. 
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Esta EA está associada com a tradição da educação popular que compreende o 

processo educativo como um ato político no sentido amplo, isto é, como prática 

social de formação de cidadania. A EA popular compartilha com essa visão a ideia 

de que a vocação da educação é a formação de sujeitos políticos, capazes de agir 

criticamente na sociedade. O destinatário desta educação são os sujeitos históricos, 

inseridos numa conjuntura sociopolítica determinada, cuja ação, sempre 

intrinsecamente política, resulta de um universo de valores construído social e 

historicamente (CARVALHO, 2001, p. 46-47).  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12305/2010, é uma das 

políticas que auxiliam na manutenção de um ambiente mais adequado e utiliza-se da EA como 

ferramenta de sua implantação. A redução dos resíduos produzidos numa sociedade pautada 

pelo capitalismo, o fim dos lixões, o compartilhamento de responsabilidade entre os vários 

setores da cadeia de resíduos e a logística reversa, são tidos como núcleo desta política. 

Esta política atenta para a prevenção e redução da geração de resíduos, sendo o 

instrumento para alcançar esta meta a prática do consumo consciente, o aumento da 

reciclagem, a reutilização dos resíduos sólidos e destinação ambientalmente correta de 

rejeitos. Também inaugura a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos na 

Logística Reversa e pós-consumo.  

Criou metas de eliminação de lixões e instituiu instrumentos de planejamento em nível 

nacional, estadual e municipal, além de impor que as instituições privadas façam os seus 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  Também inovou com a inclusão de catadoras 

e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na 

Coleta Seletiva. 

Não é explicitado que perspectiva de EA deve ser utilizada para implementação da 

PNRS, entretanto ao se apropriar da lei logo vê-se que é uma legislação pautada na 

corresponsabilidade, tendenciando para uma vertente mais crítica da EA.  

O programa Pró-catador trata-se de uma aplicação prática da PNRS, onde se pretende 

melhorar as condições de trabalho, expandir as oportunidades de inclusão social e econômica 

e alargar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem.  

Justifica-se, portanto, tal investigação, tendo por base a hipótese de que as iniciativas 

educativas voltadas para os catadores de materiais recicláveis, embora estejam explicitadas 

em lei federal, não ocorrem ou quando ocorrem, o são de forma pontual e pouco abrangente 

na vivência prática.  

O objetivo deste trabalho é discutir as ações educativas sob a perspectiva da EA, de 

que forma estão organizadas e como podem ser aplicadas. Este artigo visa estabelecer uma 

relação entre a PNRS, o programa Pró-Catador e as iniciativas educativas realizadas e 
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possíveis no âmbito das pessoas envolvidas na cadeia da reciclagem, em especial aos 

catadores de materiais recicláveis. A metodologia está dividida em duas partes. A primeira 

diz respeito a uma vivência do tipo etnográfica em uma cooperativa de Pelotas/RS que durou 

5 dias. A partir dessa experiência realizou-se um caderno de campo, onde estão registradas as 

principais observações referentes ao cotidiano da organização, levando em conta a 

metodologia de Geertz (1989). Posteriormente, fez-se uma pesquisa documental e 

bibliográfica, buscando entender como estão previstas e como efetivamente funcionam as 

ações educativas na área de resíduos sólidos.  

O primeiro item desse trabalho traz definições basilares sobre a EA, a política e o 

programa supracitados; o segundo visa mostrar o patamar das iniciativas educativas com os 

profissionais catadores de materiais recicláveis; o terceiro traz o perfil de educação que se 

acredita ser o mais indicado para os processos educativos estudados.  

 

1. A EA, o Programa Pró-catador e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Ao falarmos de EA, em primeira instância, logo vem à mente a proteção da natureza, 

dissociada de fatores sociais, éticos e políticos. Loureiro (2003, p.37) ainda nos alerta que não 

é uma “verdade automática” que a mesma seja crítica. 

Loureiro (2003) ainda exemplifica que a EA não é garantia de transformação efetiva, 

mas, sim, pode ser a “reprodução de um viés conservador de educação e sociedade” 

(LOUREIRO, 2003, p. 38), quando, por exemplo, são realizados na escola programas de 

coleta seletiva. Normalmente esses projetos assumem que o resíduo é o problema central, 

realizando uma EA sem discutir a relação “produção-consumo-cultura” (LOUREIRO, 2003, 

p. 38), mas pautada apenas na reciclagem.  

Além do que, grande parte dos resíduos produzidos diariamente é disposta em aterros 

sanitários ou, inadequadamente, em lixões, o que ocasiona a saturação e reduz 

consideravelmente a vida útil de aterros sanitários. Grande parte do que é potencialmente 

reciclado não o é, seja por insuficiência da coleta seletiva, por contaminação do material (má 

separação na fonte) ou por perdas no processo de reciclagem. E existem muitas pessoas que 

sobrevivem da renda que o lixo dá. 

É mister saber também que essa atividade é muito antiga, onde temos em 500 a.C., em 

Atenas, o primeiro lixão do qual se tem notícia no ocidente. Várias pessoas eram designadas 

a função de recolhimento e transporte de resíduos e cadáveres para fora da cidade, sendo elas 

prostitutas, mendigos, prisioneiros, dentre outros (BOSI, 2015).  
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A reciclagem também está datada por volta de VIII a.C., onde está registrado no Antigo 

Testamento o profeta Isaías propor que se fizessem relhas e arados de lanças e foices. Observa-

se que há uma “economia de escassez, comum às classes trabalhadoras ao longo da história” 

(BOSI, 2015), logo não há como desconectar pobreza, lixo e reciclagem, explicando assim o 

estigma constituído sobre as pessoas que trabalham com os rejeitos. (BOSI, 2015) 

No Brasil, a existência de pessoas que vivem do lixo não é recente. O poeta Manuel 

Bandeira, em 1947, registrou a atividade dos catadores de lixo, quando escreveu “O Bicho”, 

denunciando o fato de as pessoas viverem “catando comida entre os detritos” (BANDEIRA, 

1993, p. 222). Antigamente, esses trabalhadores eram conhecidos como "garrafeiros", 

"trapeiros", "papeleiros", “homem do saco” ou, pejorativamente, como “burros sem rabo" 

(GONÇALVES, 2001).  

No que se refere ao trabalho em si, somente em 1978 foi anunciado, por Plínio Marcos, 

por intermédio da obra “Homens de Papel” (MARCOS, 1978). Nessa época, a referida peça 

teatral descrevia os conflitos entre Berrão, que comprava e revendia papel para reciclagem, e 

outros diversos catadores que recolhiam o material.  

Segundo Bosi (2015) foi nos anos 80 que os ferros velhos passam a comercializar papel 

e outros recicláveis, além de terem uma função mais relevante na economia local, recrutando 

o trabalho de outras pessoas. Entre 1980-2000 a população de catadores cresceu até atingir 

cerca de 1 milhão no Brasil (BOSI, 2015), e é o volume de pessoas envolvidas no recolhimento 

de recicláveis, que explica o tamanho da indústria da reciclagem no Brasil. Se observarmos 

em outros países, como Estados Unidos e Canadá, houveram programas de coleta seletiva que 

abasteceram a indústria da reciclagem. Mas no Brasil, é o trabalho braçal dos catadores que 

movimenta essa cadeia produtiva (BOSI, 2015).   

Nesse sentido, iniciaram alguns movimentos para emancipação dessa classe, como o 

1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que aconteceu em 2001, em 

Brasília. Nesse evento foi fundado oficialmente o Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis – MNCR, reuniu mais de 1.700 catadores e catadoras e nele foi lançada 

a Carta de Brasília, documento que expressa as necessidades do povo que sobrevive da coleta 

de materiais recicláveis. Em 2006 cerca de 1200 catadores marcharam na Esplanada dos 

Ministérios, levando as suas demandas da sua classe para o Governo Federal, exigindo a 

criação de postos de trabalho em cooperativas e associações (MNCR, 2011).  

E é na busca da ordenação da classe trabalhadora que vive da catação, desordenada até 

meados de 1999, quando nucleada pelo MNCR, que urge a capacitação profissional. Antes a 
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tendência era que este trabalhador, apenas com a sua visão empírica, separasse servível de 

inservível. Atualmente se pensa na preparação holística de um ser humano profissional e 

político, consciente do seu papel na cadeia da reciclagem.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS tramitou durante anos até ser 

aprovada. A seguir, apresenta-se uma linha do tempo em referência a importantes marcos que 

compõem a criação da mesma. A PNRS é a legislação que procura estabelecer a forma com 

que o país lida com o seu lixo. Tal marco normativo possibilitou uma virada na compreensão 

acerca do tema, por tratar de todos os materiais que podem ser reciclados, reaproveitados ou 

não, sejam eles de origem doméstica, industrial, eletroeletrônica, entre outros. Essa lei foi 

sancionada em 2010, sendo regulamentada ainda pelo decreto 7.404/10.  

Figura 1: Adaptação da linha do tempo da criação da Lei 12.305/2010.  

                                     

Fonte: Próprios autores. Adaptado dos documentos do  Ministério do Meio Ambiente. 

O grande problema (em escala mundial) consiste na geração exagerada de resíduos 

sólidos urbanos, sendo que esse crescimento não é acompanhado pelo descarte adequado de 

embalagens e dos próprios materiais. O descarte incorreto pode prejudicar o meio ambiente e 

a saúde humana, por exemplo, com a contaminação do solo e dos corpos d'águas. É sabido 

que muitos objetos poderiam ser reciclados ou reaproveitados, poupando recursos naturais, 

financeiros e emissões de CO2, que desequilibram o efeito estufa. Nesse contexto, emerge a 

importância de um ator neste processo: o catador de material reciclável. 

E são os catadores de materiais recicláveis que desempenham um papel fundamental 

na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Estes podem atuar nas 
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atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos 

resíduos reutilizáveis e recicláveis, o que contribui para a cadeia produtiva da reciclagem. 

É com a ação dos catadores de materiais recicláveis – com a atividade profissional 

reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) – que se pode pensar no aumento da vida útil dos aterros 

sanitários e na diminuição da demanda por recursos naturais, visto que os resíduos coletados 

retornam à cadeia produtiva na forma de matéria prima reciclada.  

O movimento de catadores de materiais recicláveis tem seu início no século XX. 

Cherfem (2015) aponta dois momentos na década de 80 no Brasil que podem ser indicados ao 

se comentar sobre o assunto: a) O colapso do manejo dos resíduos sólidos urbanos nos lixões 

a céu aberto, urgindo por uma educação que incentivasse a coleta seletiva, e, b) A problemática 

social ascendente a partir da produção do lixo na esfera global de urbanização. Paralelo a este 

cenário, a população excluída do labor, incluída à margem dos sistemas produtivos, fez dos 

espaços de descartes a céu aberto, locais de sobrevivência, o que constituiu um problema 

social crescente em torno destes lugares.   

O movimento cresceu, enquanto ocupação laboral, em virtude dos altos índices de 

desemprego e, dessa forma, surgiu um novo movimento, envolvendo igrejas e Organizações 

Não Governamentais (ONGs), que incentivavam a formação de associações e cooperativas 

constituídas por moradores de rua, catadores e catadoras de papel (LEITE, 2012). Estas 

organizações buscaram, a partir da orientação, a recuperação nestas pessoas de uma 

‘dignidade’ perdida na condição de rua. Enquanto cooperados e/ou associados os catadores 

podiam obter acessos aos ‘direitos’, ao contrário de apenas exercer a catação informal na rua. 

A PNRS e o Programa Pró-catador vêm incentivar a criação e o desenvolvimento de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, definindo que sua participação na coleta seletiva deve ser priorizada. E é com o 

fortalecimento da organização produtiva dos catadores em cooperativas e associações, 

baseados em princípios da autogestão, da economia solidária e do acesso a oportunidades de 

trabalho decente, que se pode pensar na ampliação da atuação desta categoria profissional na 

implementação da PNRS, em especial na cadeia produtiva da reciclagem.  

Dessa forma, é impossível não pensar na forma de capacitação desses agentes 

(catadores), visto que a própria PNRS tem como objetivo a capacitação continuada na área de 

resíduos. Tal legislação está constituída sob princípios e objetivos de extrema importância, os 
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quais merecem ser aqui pautados. Segundo o artigo 6º da Lei 12.305/2010, são princípios da 

PNRS: 

[...] I - a prevenção e a precaução; II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; III 

- a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; IV - o 

desenvolvimento sustentável; V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre 

o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que 

satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 

impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 

equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; VI - a cooperação 

entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos 

da sociedade; VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como 

um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania; IX - o respeito às diversidades locais e regionais; X - o direito da 

sociedade à informação e ao controle social; XI - a razoabilidade e a 

proporcionalidade (BRASIL, 2010). 
 

Os objetivos estão dispostos no art. 7º da mesma lei, estipula em quinze objetivos a 

intencionalidade desta política pública. 

[...] I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; II - não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos; III - estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; IV - adoção, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais; V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos 

perigosos; VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso 

de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; VII - 

gestão integrada de resíduos sólidos; VIII - articulação entre as diferentes esferas do 

poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e 

financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; IX - capacitação técnica 

continuada na área de resíduos sólidos; X - regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como 

forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 

11.445, de 2007; XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, 

para: a) produtos reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem 

critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis; XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do 

produto; XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 

energético; XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável 

(BRASIL, 2010). 
 

A menção expressa destes dois artigos no presente trabalho, está assim disposta por 

entendermos ser necessário reiterar que muito embora seja uma legislação recente, a mesma 

não ter obtido uma publicidade considerável, pois ela acaba sendo percebida e cumprida no 
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âmbito privado, em detrimento da fiscalização das agências reguladoras, e trabalhada de 

maneira tímida no campo público. 

A isso, soma-se o fato de que a apreensão da legislação pelas pessoas (em sua maioria 

pobre) ser um pouco complicada, pois não há um diálogo localizado por exemplo em relação 

a lugares que não tenham acesso à serviços básicos de saneamento, saúde, cidadania, enfim, 

toda uma gama de questões que chocam frontalmente com a lei. É dizer, há a estipulação de 

que a coisa deve ser de uma maneira, porém a configuração na realidade não condiz com o 

planejado. 

O Decreto 7.404/2010, regulamentador da Lei, ora referida, instrumentalizou-a, 

criando “[...] o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para implementação dos Sistemas de Logística Reversa” (BRASIL, 2010a). 

A partir desta conjugação legal destas legislações, pautou-se no país por uma nova 

forma de se relacionar com o lixo e outras questões relativas ao uso de materiais que geram 

impactos no meio ambiente. Ao passo que a preocupação com a logística reversa tem de ser 

pensada como uma orientação para praticarmos um mundo mais sustentável. 

Sinteticamente, a logística reversa designa, segundo Paulo Roberto Leite, como 

[...] a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo, e as 

informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós 

- consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 2003, p. 

16-17). 
Contudo, concebemos que deva existir uma amplitude conceitual deste termo, na 

medida em que ele precisa transpor o âmbito privado para responsabilizar também o âmbito 

público, que certamente contribui de forma considerável para a degradação do meio ambiente. 

Não há uma quantificação justa se desvincularmos a somatória de condutas em vários âmbitos 

na prática de condutas negativas perante o meio ambiente. 

Ademais, adverte-se que embora exista uma política voltada para o tema da logística 

reversa, aparentemente a mesma não funciona em relação às pessoas, pois não se vislumbra 

uma ênfase no papel do usuário final do produto em se responsabilizar pela destinação do 

resíduo. Ou seja, há uma confluência de responsabilidades, onde diversos atores fazem parte 

do processo. Devemos nos pautar por uma abordagem ética em relação ao meio ambiente, 

para transformá-lo positivamente, possibilitando assim uma melhor relação com o mesmo. 

Acredita-se que deveria haver uma transversalização da PNRS, como forma de 

responsabilizar de fato todos os agentes envolvidos no processo de geração, gestão e 
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destinação de resíduos, trazendo para o cotidiano as referências necessárias para seu 

cumprimento.  

Entretanto, a realidade apresenta entraves e descompassos com relação à estas 

propostas. Com as observações de campo, vivências e alguns dados, é possível inferir que a 

educação formal, dos bancos escolares, está muito aquém da realidade desses espaços. O 

volume de pessoal, a carga de trabalho, a rotina, os problemas cotidianos, tudo isso são 

obstáculos para que se instituam programas de capacitação para estes profissionais. Visto isso, 

esse trabalho busca mostrar alternativas que possam auxiliar estes indivíduos e seus espaços 

sociais de trabalho, visando sua autonomia e humanização.  

 

2. A catação e as iniciativas educativas 

O Lixão da Estrutural, localizado em Brasília – DF, é considerado o maior da América 

Latina. Em 2018 o local foi desativado e substituído pelo Aterro Sanitário de Brasília, em 

Samambaia (MARQUES, 2018). Com o encerramento das atividades do lixão, no ano 

passado, os catadores trocaram seus dias em meio às montanhas de dejetos pela rotina em um 

galpão de reciclagem. Foi ofertado para os catadores um treinamento de um ano, chamado de 

curso de Agente de Recuperação de Resíduos (MARQUES, 2019). 

 .No Art. 7º da Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que “São objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos:  [...] IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos 

sólidos;”. (BRASIL, 2010). No Art. 8º, que cita os instrumentos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, relata que deve haver “[...] IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento 

de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis;”. Dessa forma, para desenvolvimento das cooperativas e associações dos 

catadores do antigo lixão, foi realizado um curso de duração de 1 ano, que visa 

empreendedorismo e reciclagem, preparando o catador para as demandas não-operacionais da 

cooperativa/associação. (MARQUES, 2019) 

Porém esta não é uma realidade em outros lixões; essa seria uma situação interessante, 

onde realocou-se os catadores de forma a que eles se ambientassem melhor à nova realidade. 

Mas mesmo diante disso, questiona-se o que aconteceu com o restante dos catadores que 

sobreviviam do lixão? Como já relatado na primeira reportagem, o número estimado era de 

2000 catadores irregulares (MARQUES, 2018) e o curso abrangeu apenas 120 destes 

(MARQUES, 2019). Não chega a 10% do número de pessoas que viviam desse local.  

Dessa forma, a EA não-formal emerge como uma possibilidade, visto que: 
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A educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais como: a 

aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação 

dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 

desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 

capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para 

a solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 

possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 

compreensão do que se passa ao seu redor (GOHN, 2006). 
 

Ainda na PNRS, Art. 8o, são instrumentos dessa política a “VIII - a educação 

ambiental;” (BRASIL, 2010). Mas questiona-se: de que educação ambiental a PNRS 

trata?  No Programa Pró-Catador (Decreto nº 7.405/2010) assume que a execução dessa 

capacitação deve ser realizada por entidades sem fins lucrativos (no exemplo dado foi 

realizado pelo Sistema S de ensino), podendo haver incubação de cooperativas e associações 

por meio de edital. Os órgãos solicitantes podem ser estaduais, federais ou municipais.  

É válido ressaltar que o caso de Brasília é uma iniciativa pontual, mas que pode e deve 

ser estendida para todo o Brasil. A grande questão é: de que forma? A educação escolar, em 

forma de curso e turmas fechadas com no máximo 30 alunos, como foi realizado no caso 

citado, além de onerosa, demoraria muito tempo para suprir as demandas de capacitação 

existente. Então entende-se aqui a potencialidade da EA não-formal. 

Embora existam no Brasil, ações de muitos educadores ambientais e educadores 

sociais, que amparados pela Lei 12.305/2010 e Decreto 7.405/2010 poderiam realizar esses 

treinamentos de forma contínua, e fornecer aos indivíduos os conhecimentos necessários para 

sua emancipação e desenvolvimento, percebe-se que tais iniciativas não existem ou quando 

existem são sazonais e pontuais, posto que, uma política pública demanda continuidade. A 

aplicação de uma educação não-formal, nestes espaços, se afigura como uma interessante 

alternativa.  

 

3. De que educação estamos falando?  

Os catadores sofrem de inúmeros processos de opressão, seja do sistema capitalista em 

si ou da cadeia da reciclagem. Ao aproximar Paulo Freire, o qual apresenta sua crítica ao 

modelo civilizatório capitalista, nos deparamos com o conceito de humanização (FREIRE, 

1987). Para o autor, a opressão desumaniza, mas em sua condição ontológica, todo o indivíduo 

precisa humanizar-se, ou seja, tomar consciência de ser um sujeito social, histórico, crítico e 

inacabado. Para Freire (1987) somos seres humanos que vivemos as ‘situações-limites’ e por 

não estarmos prontos, estamos sempre escrevendo a nossa história. 
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Streck et al. (2010) enfatizam que a obra freiriana tem uma perspectiva humanizadora, 

visto que Freire se classifica como um educador humanista direcionando seu trabalho de forma 

a comprometer-se com a resistência a todas as formas de ‘não humanização’. Mas o que seria 

esse estado de humanização/desumanização? 

Em Freire, a humanização é uma ontologia do ser, e a desumanização é distorção dessa 

vocação. Para que se possa pensar em relações melhores e mais humanas, as pessoas precisam 

tomar consciência da sua condição enquanto seres desumanizados e a partir de aí buscarem 

sua humanização. Neste sentido é essencial que os sujeitos envolvidos na relação sejam 

participativos e críticos no processo de construção de sua humanidade. Em Freire, estamos 

vocacionados a ser mais (STRECK et al., 2010). 

Neste processo de conscientização e diálogo, por meio de uma Educação 

Problematizadora, os seres humanos poderão deixar de serem tratados como coisas, para 

transformarem-se plenamente em pessoas conscientes de si e de seu papel histórico no mundo. 

Entendemos que esse projeto não seja algo dado, mas sim, algo a ser construído de forma 

conjunta entre educadores e educandos (MELLO JÚNIOR; NOGUEIRA, 2011). 

Se falamos da humanização, do ser mais, – objetivo básico de sua busca permanente – 

reconhecemos o seu contrário, a desumanização, ou o ser menos. Ambas, humanização e 

desumanização são possibilidades históricas como um ser incompleto e consciente de sua 

incompleticitude. Para Freire (1969), tão somente a humanização, contudo, constitui a sua 

verdadeira vocação. A desumanização, pelo contrário, é a distorção da vocação. 

Lee (1996) cita a existência da imposição da ideologia dominante e, em consequência, 

a reprodução pelos indivíduos. A propagação da ideologia dominante tem por objetivo 

destituir as pessoas de uma consciência crítica, que os permita observar e analisar a sua 

realidade e os fatos em seu entorno. A estes indivíduos Freire denomina de oprimidos 

acreditando que essa situação possa ser superada por meio de uma educação transformadora.  

Nessas condições, questionamos: Qual a realidade do catador?  Este profissional identifica o 

valor do seu trabalho? Há ideologia acerca do lixo? Como são vistos os profissionais que 

trabalham com o lixo? Como é difundida a ideologia dominante dentro do contexto da cadeia 

de resíduos em que o humano catador faz parte?   

Estas e outras inquietações nos fazem refletir nos processos que envolvem o mercado 

produtivo da reciclagem, o descarte acelerado do mundo contemporâneo e a 

exploração.  Apontamos mais uma questão: Como se dá o processo de humanização nestes 

espaços? Atingir a humanização nas relações entre os indivíduos, para Freire (1987), implica 
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em alcançar uma educação Libertadora a qual possibilite aos sujeitos a passagem de uma 

consciência ingênua a uma consciência crítica.  

Balizados nas ideias de Freire e Nogueira (1993, p. 19), entendemos a educação 

popular como um “esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares”, 

um instrumento de emancipação política poderosíssimo. Batemos mais uma vez à porta da 

cooperativa e argumentamos sermos vizinhos do galpão, fazendo parte da comunidade, e, 

portanto, apresentando interesse em conhecer a rotina, conviver com as pessoas que também 

fazem parte do “meu lugar”, aprender com suas dificuldades e soluções de problemas e 

finalizar os estudos com devolutivas àquele espaço.  

Freire (2018) adverte que é essencial respeitar o conhecimento prévio e o 

conhecimento popular. Trazer para o grupo da cooperativa o respeito e o reconhecimento pelo 

trabalho dentro da comunidade, possibilitou uma conexão importante para o andamento da 

pesquisa. 

Observou-se que era necessário realizar um diagnóstico de cada ambiente de 

reciclagem, dado a sua situação e se utilizar da EA como ferramenta da educação não-formal. 

Nesse contexto se traria uma educação mais complexa e política, pautada nos direitos desses 

cidadãos.  

A partir das observações emergentes e da teoria pesquisada, sugerimos um fluxograma 

(Figura 2) para planejamento e realização de atividades educativas. Concluímos que a 

participação da comunidade de catadores é essencial para o planejamento dessas atividades, 

bem como o conhecimento do histórico das cooperativas para melhor aplicação da legislação 

vigente.  

Figura 2: Fluxograma das ações educativas baseadas na EA Crítica e Educação 

Popular. 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores 

A partir desse fluxograma, resumo do que se pretendeu expor como alternativa 

educativa, entende-se que é necessário compreender o histórico das pessoas que lidam com os 

resíduos, para uma aprendizagem significativa. Além disso, considera-se que é de suma 

importância a participação da comunidade no planejamento das atividades educativas, 
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levando em conta os conceitos de Paulo Freire (1987), que pondera que todos os indivíduos 

possuem conhecimentos prévios. Por fim, entende-se que é necessária uma avaliação das 

atividades educativas junto com a comunidade, para que possam estar adequadas e serem 

replanejadas conforme a necessidade.  

 

Considerações finais 

 Conclui-se, a partir deste trabalho que, apesar de não explícito na legislação a forma 

como devem ser realizados as atividades formativas na cadeia de resíduos, a iniciativa pontual, 

como a realizada em Brasília, é insuficiente para atender a demanda de treinamento. Dessa 

forma, reforça-se a necessidade de formações que levem em conta a historicidade dos sujeitos, 

os conhecimentos prévios e a indisponibilidade de tempo que esses trabalhadores possuem. É 

necessário alcançar uma educação Libertadora, que leve os indivíduos de uma consciência 

ingênua a uma consciência crítica, como prega Freire (1987). Desta forma, é possibilitar que 

as pessoas, envolvidas nos processos ativos de sua própria história, constituam-se como 

sujeitos conscientes de si e do mundo, capazes de pensar, tomar decisões e agirem conforme 

sua consciência, refletindo não somente para si mesmo, mas em acordo com as necessidades 

do contexto em que vivem. Cabe salientar que durante a conclusão desse trabalho, verificou-

se que o Programa Pró-catador, Decreto Nº 7.405, foi revogado pelo então Presidente da 

República Jair Messias Bolsonaro, em agosto de 2020.   
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Educomunicação Socioambiental Costeira: descomplicando conceitos para possibilitar 

acessos e diálogos 
 

Vanessa Caetano Marques1 

João Luiz Nicolodi 

 
Resumo: A Gestão Costeira Integrada (GCI) pressupõe a difusão de informações e capacitação de atores sociais 

visando uma participação efetiva neste processo. No âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), o Programa Nacional de Educomunicação Socioambiental aporta subsídios para produção da 

informação, difusão e acesso democrático. Este trabalho apresenta o processo de criação de material audiovisual 

sobre temáticas da GCI e analisa suas potencialidades sob a ótica do percurso formativo da Educação Ambiental 

(EA). Os resultados demonstram que essa compatibilidade é positiva, bem como permite inferir que o mesmo 

tem potencial para auxiliar no fortalecimento dos indicadores de maturidade e eficácia da GCI, uma vez estar 

embasado na integração de distintas políticas públicas, seguindo estruturas normativas já existentes e 

incorporando a participação do órgão competente pela gestão costeira do país. 
 
Palavras-chave: Gestão Costeira; Educação Ambiental; Educomunicação Socioambiental. 
 

Coastal Socioenvironmental Educommunication: simplifying concepts to enable access 

and dialogues 
 
Abstract: The Integrated Coastal Management (ICM) requires the dissemination of information and the training 

of social actors for effective participation in this process. In the context of the National Environmental Education 

Policy the Socio-Environmental Educommunication Program provides subsidies for the production of 

information, dissemination and democratic access to citizens. This work is inserted in this context, presenting 

the process of creating audiovisual material on GCI themes and analyzing their potentialities from the perspective 

of the Environmental Education (EA) training path. The results demonstrate that the analyzed material is 

compatible with such principles, as well as that it has the potential to help improve the maturity and effectiveness 

indicators of the GCI, since it is based on the integration of different public policies, following existing normative 

structures and incorporating the participation of institutions responsible for the country's coastal management. 
 
Keywords: Coastal Management; Environmental Education; Socioenvironmental Educommunication. 
 

Educomunicación Socioambiental Costera: simplificación de conceptos para posibilitar 

el acceso y el diálogo 
 
Resumen: La Gestión Costera Integrada (GCI) presupone la difusión de información y la formación de los 

actores sociales con miras a una participación efectiva en este proceso. En el ámbito de la Política Nacional de 

Educación Ambiental (PNEA), el Programa Nacional de Educomunicación Socioambiental otorga subsidios para 

la producción de información, difusión y acceso democrático. Este trabajo presenta el proceso de creación de 

material audiovisual sobre la temática GCI y analiza sus potencialidades desde la perspectiva del camino 

formativo de Educación Ambiental (EA). Los resultados demuestran que esta compatibilidad es positiva, así 

como se puede inferir que tiene potencial para ayudar a fortalecer los indicadores de madurez y efectividad del 

GCI, una vez que se fundamenta en la integración de diferentes políticas públicas, siguiendo las estructuras 

normativas existentes e incorporando la participación del organismo competente para la gestión costera del país. 
 
Palabras clave: Gestión costera; Educación ambiental; Educomunicación Socioambiental. 
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Introdução 

Em 2015, a ONU estabeleceu a Agenda 2030 com os novos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais ou os ‘17 Objetivos para transformar nosso 

mundo’ - compreendidos como um conjunto de metas universais e transformadoras 

abrangentes, de longo alcance e centrado nas pessoas. Particularmente, a gestão de espaços 

costeiros e marinhos é contemplada no Objetivo (ODS) 14 - Conservação e uso sustentável 

dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável - o qual 

refere-se, basicamente, à redução da poluição marinha e costeira, à proteção, conservação e 

restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, e a promoção da gestão sustentável dos 

mesmos (ONU, 2015). 

O Brasil, assim como diversas outras nações, tornou-se signatário deste plano. E, 

invariavelmente, para que o nosso país caminhe em direção ao ODS 14 é preciso que boas 

práticas de gestão costeira (GC) sejam desenvolvidas no território brasileiro. Dentre estas, são 

de extrema relevância as que abordam a capacitação da participação social no processo de GC 

e, principalmente, nas tomadas de decisões (ROCKLOFF & LOCKIE, 2004; SCHIVELY, 

2007). A literatura especializada, como Souza (2001), Milani (2008), Belchior (2008), Moraes 

et al. (2010) e Andrade & Scherer (2014), evidencia a deficiência da participação da sociedade 

nos processos de gestão, seja por ser inexistente ou por ser incapacitada, ao mesmo tempo que 

aponta a necessidade de que a gestão costeira seja compartilhada e participativa para que seja 

mais efetiva (BARRAGÁN, 2003; 2012; 2016). Apesar dessa problemática configurar-se em 

um grande desafio para a GC, vivenciamos um momento em que as pessoas se encontram 

extremamente conectadas por tecnologias digitais, da informação e por redes sociais, fato que 

apresenta interessantes possibilidades para a difusão de informações sobre o GC e para a 

capacitação das mesmas, o que, consequentemente, pode corroborar em uma participação 

social mais consciente no processo de gestão. 

No que tange diretrizes para o desenvolvimento destas práticas o Estado brasileiro 

comporta um arcabouço legal robusto. A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA, lei nº 

6.938) instituída em 1981 (BRASIL, 1981) – a qual está na base das políticas ambientais 

brasileiras – juntamente com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC, lei nº 

7.661 de 16/05/1988) (BRASIL, 1988), com a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA, lei nº 9.795/1999) e com o Programa Nacional de Educomunicação Socioambiental - 

criado como uma linha de ação dentro do Programa Nacional de Educação Ambiental 
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(ProNEA), suportam legalmente a questão educacional da gestão costeira. Muito embora, cabe 

ressaltar, o Programa Nacional de Educomunicação Socioambiental não seja considerado uma 

política pública nacional, uma vez que, sob a ótica legal, a educomunicação é considerada 

como campo de intervenção social que visa promover o acesso democrático dos cidadãos à 

produção e à difusão da informação, envolvendo a ação comunicativa no espaço educativo 

formal ou não formal (BRASIL, 2010), cuja aplicação foi oficializada através da resolução nº 

422 de 23/03/2010 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

 

Fundamentação Teórica 

A Educação Ambiental, a Gestão Costeira e a Educomunicação Socioambiental 

compartilham muitos pressupostos, os seus princípios e objetivos apresentam enfoque 

humanista, holístico e democrático, e abordam a compreensão da multiplicidade, diversidade 

e complexidade socioambientais, a necessária construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

essenciais para a sustentabilidade da Vida do planeta terra.  

A Gestão Costeira Integrada (GCI) se trata de um instrumento a serviço de uma política 

pública baseada na cooperação e participação (BARRAGÁN, 2003). Dessa forma, dialoga 

frutiferamente com a Educação Ambiental também sob uma perspectiva sócio-política, pois 

ambas possuem enfoque no desenvolvimento do exercício da cidadania, na ação consciente 

da coletividade perante os desafios impostos pelos conflitos sócio-ambientais-político-

econômicos (LAYRARGUES, 2002; SATO, 2005). Para muitos autores, a EA é tida como 

um fenômeno ideológico no discurso político atual, e fundamenta-se para além das 

tradicionais fragmentações político-ideológicas das sociedades modernas avançadas 

(LAYRARGUES, 2003), devido seu caráter humanístico. Similarmente, a Educomunicação 

também é tida, fundamentalmente, como uma ação política e ideológica (SOARES, 2006), e 

posteriormente como uma ferramenta de comunicação para ações educacionais. Tassara 

(2008) a definiu como: 

“Processo de comunicação com intencionalidade educacional expressa e que 

envolve a democratização da produção e de gestão da informação nos meios de 

comunicação em seus diversos formatos, ou na comunicação presencial. 

Educomunicação pode ser definida, também, nas práticas educativas que visam 

levar à apropriação democrática e autônoma de produtos de comunicação, por meio 

dos quais os participantes passam a exercer seu direito de produzir informação e 

comunicação. “ (TASSARA, 2008). 
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A dimensão de interação entre a Educomunicação e as questões Socioambientais é 

definida como um conjunto de ações e valores marcados pelo dialogismo, pela participação e 

pelo trabalho coletivo, e apontada pelo ProNEA tanto como uma epistême quanto como uma 

metodologia de trabalho; na qual sua dimensão pedagógica tem foco no ‘como’ se gera os 

saberes e ‘o que’ se aprende na produção cultural, na interação social e com a natureza (MMA, 

2005). A indissociabilidade entre questões sociais e ambientais no fazer-pensar dos atos 

educativos e comunicativos é ressaltada pelo termo socioambiental (SOARES, 2011).  

E ao adentrarmos as bases legais supramencionadas da GC e da EA, nos deparamos 

com questões sobre a responsabilidade do Estado em comunicar à sociedade civil acerca de 

conhecimentos e informações ambientais produzidos nas bases científicas do país, como 

também em forjar em conjunto com as bases desse conhecimento, com o desígnio de construir 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 

equilíbrio ecológico, fatores fundamentais para uma gestão costeira eficaz.  

Neste contexto, em 2017, o planejamento estratégico do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) previu a formulação de estratégias de capacitação e o concomitante desenvolvimento 

de material compatível sobre a ZC brasileira. Com base nesse requerimento foi concebido o 

projeto nomeado "Produção de vídeos e cartilhas educativas, com o objetivo de divulgar 

conhecimentos ambientais e o funcionamento do Poder Público, no que tange o 

Gerenciamento Costeiro", o qual foi idealizado e desenvolvido pelo Grupo de Ações 

Integradas em Gerenciamento Costeiro (GAI – GERCO) da FURG. Fora da esfera meramente 

acadêmica, o projeto gerou quatro vídeos e quatro cartilhas digitais de cunho informativo, 

podendo, tal material, ser utilizado em ações de Educação Ambiental formal e/ou não formal. 

Diante das considerações supracitadas, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar o processo de desenvolvimento dos roteiros metodológicos para a elaboração dos 

dois primeiros vídeos informativos-educacionais do projeto referenciado, juntamente com a 

análise das potencialidades dos mesmos sob a ótica do percurso formativo da Educação 

Ambiental (EA) (KITZMANN, 2015) para formação de sujeitos EA. 

 

Metodologia 

Os roteiros metodológicos dizem respeito à transposição de informações 

socioambientais científicas, técnicas e legais sobre a gestão costeira para materiais de cunho 

educativo por meio de uma linguagem didática e concisa, capaz de comunicar diferentes 

segmentos sociais e culturais.  
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Para tanto, foi aplicada a metodologia proposta de Investigação e Redução Temáticas 

(FREIRE, 1975; SNYDERS, 1988), cujas etapas são expostas abaixo na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Etapas dos processos de Investigação e Redução Temáticas.  

Etapas Descrição 

1 Levantamento preliminar: constitui o recolhimento de dados e informações 

secundárias a partir de documentos obtidos em órgãos governamentais e outras 

instituições sociais. Sob a ótica escolar, dizem respeito à pesquisa sobre as condições 

locais em que vivem os alunos e seus familiares, que juntamente com entrevistas com 

representantes, lideranças locais e os pais de alunos são fontes de aproximação da 

realidade deles. 
2 Temas geradores: depois da análise das informações apreendidas com a etapa 

anterior, é feita a escolha de situações que apresentem contradições a serem 

compreendidas pelos envolvidos no processo educativo; 
3 

 

Círculo de investigação temática: as situações escolhidas na segunda etapa são, 

primeiramente, apostas ou hipóteses que os educadores/pesquisadores fazem baseados 

no conteúdo da primeira etapa. Mas que só se confirmarão nessa terceira etapa, onde são 

realizadas reuniões também com pais de alunos e outros representantes da comunidade 

no intuito de validar a significância dos temas geradores para o coletivo; 
4 Redução Temática: na quarta etapa, com os resultados que vão sendo obtidos, 

realiza-se a elaboração do programa e do planejamento de ensino. 
Fonte: Próprios autores. Adaptado de Delizoicov et al. (2002). 

 

Devido as especificações do material demandado, foram necessárias algumas 

adaptações metodológicas ao método de Delizoicov et al. (2002), as quais são expostas na 

figura 1 a seguir. Tais adaptações justificam-se uma vez que o material analisado é de cunho 

informal, podendo ser utilizado em ações de educação ambiental tanto em ambiente escolar 

quanto nos diversos espaços da sociedade, concedendo-lhe um caráter formal e/ou não formal. 

Além disso, a equipe do projeto também difere do viés tradicional dos ambientes formais de 

educação, incluindo professores, pesquisadores, gestores públicos e uma equipe de arte 

aplicada, fato este que contribui para uma pluralidade mais acentuada de ideias e valores 

discutidos.  
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Figura 1: Etapas metodológicas de investigação e redução temáticas adaptadas.  

Fonte: Próprios autores. 

 

Quanto a linguagem pedagógica, foi adotada a Taxonomia de Bloom (BLOOM et 

al., 1956), uma vez que torna possível a identificação de objetivos ligados ao desenvolvimento 

cognitivo e facilita o planejamento do processo de ensino e aprendizagem (TANNER, 1978; 

MANDEL, 1992; ANDERSON et al., 2001). E em relação as especificações do público alvo, 

o mesmo foi definido em indivíduos com faixa etária acima de quatorze anos e com nível de 

instrução compatível à idade.  

A construção dos roteiros metodológicos foi dividida em dois segmentos, 

denominados de roteiro técnico e roteiro artístico, no qual as informações técnico-científicas 

foram selecionadas e agrupadas de forma a obter uma sequência de fenômenos interligados 

possíveis de serem contados através de uma estória. 

Como forma de avaliação dos produtos, foram aplicados questionários compostos 

por cinco questões objetivas, sendo as quatro binárias (resposta positiva ou negativa) e uma 

questão de múltipla escolha (tabela 2), com o lançamento oficial do vídeo ‘Um Mar de Lixo’ 

durante 1º Seminário Nacional sobre o combate ao Lixo no Mar, realizado em 20172, e teve 

 

2 https://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/zona-costeira-e-oceanos/item/15418-

semin%C3%A1rio-nacional-sobre-combate-ao-lixo-no-mar.html 
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 como objetivo captar a opinião de um grupo de especialistas sobre a efetividade e capacidade 

educativo-informativa do vídeo sobre os temas abordados. Ademais, os questionados 

contaram com um espaço livre para que os entrevistados pudessem deixar suas contribuições 

sobre o material exposto. 

Tabela 2 – Questões para investigação das potencialidades do material informativo-educacional 

para a formação de sujeitos EA. 

Questões sobre o potencial educativo dos vídeos – Exemplo: vídeo “Um Mar de Lixo” 

Questão Conteúdo 

1 Você acha este vídeo apto para informar e/ou educar os cidadãos sobre a problemática 

do lixo marinho? 
2 Caso você tenha envolvimento com a capacitação de atores sociais, você o utilizaria em 

ações educativas e em capacitações dos mesmos? 
3 Você acha que este tipo de abordagem (lúdica/animação) pode contribuir com uma 

maior sensibilização da sociedade sobre o tema em questão? 
4 Em sua opinião, o material conseguiu transpor os conhecimentos técnicos sobre o tema 

de forma satisfatória neste tipo de linguagem? 
5 Defina como você se sentiu após assistir ao vídeo: a. triste, b. feliz, c. revoltado, d. 

esperançoso, e. desanimado, f. indiferente, e, g. outros. 

 

Fonte: Próprios autores. 

Visando aferir a potencialidade do material produzido na formação de cidadãos 

ambientais foi aplicada a metodologia do Percurso Formativo do sujeito EA (KITZMANN, 

2015). Intimamente ligado ao exercício da aprendizagem em escala individual e coletiva, este 

arranjo retrata etapas crescentes, expostas na tabela 3, do desenvolvimento da constituição de 

sujeitos capazes de participarem de modo qualificado nos processos de tomada de decisão a 

partir do qual é possível identificar as potencialidades das ações de EA, bem como direcionar 

a formulação das ações de acordo com os seus objetivos. 

Tabela 3 – Etapas do Percurso Formativo do sujeito EA. 

Etapa Descrição 

1 Sensibilização Ambiental: processo de alerta, considerado como 

primeiro objetivo para alcançar o pensamento sistêmico da EA; 

2 Compreensão ambiental: conhecimento dos componentes e dos 

mecanismos que regem o sistema natural; 

3 Responsabilidade ambiental: reconhecimento do ser humano como 

principal protagonista para determinar e garantir a manutenção do planeta; 

4 Competência ambiental: capacidade de avaliar e agir efetivamente no 

sistema ambiental; 

5 Cidadania ambiental: capacidade de participar ativamente, resgatando os 

direitos e promovendo uma nova ética capaz de conciliar a natureza e a 

sociedade. 
Fonte: Kitzmann (2015). 
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Resultados e discussões 

Os conceitos técnico-científicos articulados na composição do tema ‘Lixo no Mar’, 

(primeiro vídeo produzido3), em conjunto com as respectivas referências, são expostos na 

tabela 4. 

Tabela 4: Roteiro técnico para a produção do vídeo ‘Um Mar de Lixo’. 

Roteiro Técnico – Conceitos técnico-científicos contidos no vídeo ‘Um Mar de Lixo’ 

Conceitos Referências 

Poluição marinha Porto (2000), Freitas & Freitas (2000), UNEP (2016), 

Marques Jr. et al. (2009) 

Resíduos sólidos e 

“Lixo marinho” 

Demajorovic (1995), Coe & Rogers (1997), ABNT 

(2004), UNEP (2009), PNRS-Brasil (2010), Menezes et al. 

(2014), Gorman et al. (2019). 

Origem dos resíduos Organização Marítima Internacional (IMO), 

Somerville et al. (2003) 

Destino final dos 

resíduos 

Stommel & Moore (1989), Hoefel (1999), UNEP 

(2009), Koene (2010) 

Impactos ambientais 

causados pelos resíduos 

no mar 

UNEP (2009), Lavender et al. (2010) 

Panorama legal sobre os 

resíduos sólidos no 

Brasil 

PNRS-Brasil (2010) 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Composto pela estória que conterá as informações selecionadas desse aparato de 

conceitos, o roteiro artístico foi desenvolvido considerando a preocupação com a 

representatividade dos personagens (gênero, cor, etc.), mas sem desprezar as simbologias 

inerentes aos temas trabalhados. Optou-se por criar um personagem inspirado em Jacques-

Yves Cousteau, um símbolo da Oceanografia, para o narrador/personagem. A tabela 5 

apresenta a estrutura narrativa do roteiro artístico.  

 

 

 

 

 

 

 3https://www.youtube.com/watch?v=00UQQx9-GB8 
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Tabela 5 - Estrutura do roteiro artístico e questões abordadas ao longo da narrativa do vídeo  

‘Um Mar de Lixo’. 

Atos Conteúdo narrativo do vídeo ‘Um Mar de Lixo’ 

1 O vídeo começa com o narrador/personagem em uma praia observando o mar. 

Enquanto caminha, percebe uma tartaruga marinha com um lixo plástico preso à pata, ele 

corre para ajudá-la e a livra do problema, devolvendo-a ao mar. Neste ato é apresentada 

uma breve introdução aos oceanos, sua relevância e suas pressões antrópicas, e a seguinte 

pergunta é posta em pauta: “Você sabe o que é lixo marinho?” 
2 O narrador inicia a explanação do conteúdo analisando as origens, impactos e 

diretrizes sobre o tema do lixo no mar no Brasil (PNRS), cujas questões norteadoras são: 

“Quais as origens do lixo marinho? Para onde esse lixo vai? Quais são seus impactos? E 

qual o panorama do lixo marinho no Brasil?” 
3 Na conclusão do vídeo, temos o narrador abordando práticas individuais positivas 

para minimizar o problema do lixo no mar e vemos novamente a tartaruga do início do 

vídeo, nadando em alto mar rumo ao horizonte. 
Fonte: Próprios autores. 

 

Já em relação ao segundo vídeo, ‘Um Mar de Ameaças’4, os conceitos técnico-

científicos, bem como suas referências, utilizados na composição do tema ‘Vulnerabilidade 

Costeira frente às Mudanças Climáticas’ podem ser observados na tabela 6.  
 

Tabela 6: Roteiro técnico para a produção do vídeo ‘Um Mar de Ameaças’. 

Roteiro Técnico – Conceitos técnico-científicos contidos no vídeo ‘Um Mar de Ameaças’ 

Conceitos Referências 

Tectônica de placas e a atual 

configuração das Zonas Costeiras 
Castello & Krug (2015) 

Mudanças Climáticas Skinner & Porter (2004), Carter (2007), Sabedot (2008), 

IPCC, (2018), Tol (2018), Watts et al. (2015). 
Ocupação e uso do espaço costeiro Nascimento & Lima (2010), Nakano (2006), Stroheaker 

(2008) Castello & Krug (2015) 
Vulnerabilidade Costeira e Riscos 

Costeiros 
Nicolodi & Petermann (2011), Santos et al. (2015), 

Marengo et al. (2016) 
Zona de Não Edificação (Zona de 

Recuo) 
Muehe (2011) 

Panorama legal sobre as mudanças 

climáticas 
Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC) (2008), 

Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) 

(2016) 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Baseado no aparato das informações técnico-científicas contidas no roteiro técnico 

foi desenvolvido o roteiro artístico  para  transpor tais informações  a  uma  linguagem   mais  

 

4  https://www.youtube.com/watch?v=_b6uxHQUAdE 
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difusa e lúdica através da estória que segue (tabela 7). Neste caso, o personagem do primeiro 

vídeo foi mantido e foram acrescentados personagens novos que remetem à heterogeneidade 

social presente na formação brasileira, misturando gênero, idade e cor.  

Tabela 7: Estrutura do roteiro artístico e questões abordadas ao longo da narrativa do vídeo ‘Um 

Mar de Ameaças’.  

Atos Conteúdo narrativo do vídeo ‘Um Mar de Ameaças’ 

1 Breve apresentação da estória de uma família brasileira tradicional costeira, a 

qual vive à beira mar e sobrevive dele, mas que com o passar do tempo e das modificações 

na orla, encontra-se vulnerável. A família, comandada pela matriarca Dona Francisca e 

cuja fonte de renda vem da venda de quitutes em seu quiosque na praia desde o final dos 

anos 70, vê sua vida mudar com a expansão imobiliária e a urbanização da orla marítima 

do lugar.  
2 O narrador inicia a explanação do conteúdo analisando o conceito de 

vulnerabilidade costeira; suas causas e consequências, utilizando o exemplo da família de 

Dona Francisca, bem como as iniciativas legais que Estado brasileiro prevê para lidar com 

essas situações de vulnerabilidade costeira. Este ato tem como questões norteadoras as 

seguintes: “O que é e quais são as causas e consequências da vulnerabilidade costeira? 

Quais as iniciativas do Brasil diante das vulnerabilidades costeiras?” 
3 O vídeo é concluído com a mudança da família para uma praia onde a GC seja 

realmente efetiva, com o planejamento urbanístico e costeiro integrados às diretrizes do 

projeto ORLA. Também são abordados conceitos básicos para a prática de boas ações de 

gestão costeira, como o de zona de recuo ou zona de não edificação. A narrativa encerra 

com o desfecho da família e bons exemplos de uso e ocupação da zona costeira. 
Fonte: Próprios autores. 

A premência da elaboração de materiais que venham a contribuir no processo 

educativo sobre as Mudanças Climáticas na Zona Costeira do Brasil foi atestada por Quintana 

& Kitzmann (2020), os quais, por meio de pesquisa qualitativa documental realizada a partir 

do marco legal nacional sobre Educação Ambiental (EA) e Mudanças Climáticas, concluíram 

que a presença da EA nas políticas públicas sobre Mudanças Climáticas na Zona Costeira é 

incipiente, tornando-se necessário avançar no planejamento dos processos educativos 

emancipatórios direcionados à temática. 

De forma a subsidiar a investigação acerca das potencialidades de uso do material 

produzido sob a ótica do percurso formativo de sujeitos EA, foram aplicados questionários 

(específicos sobre o vídeo “Um mar de lixo”) durante o 1º Seminário Nacional de combate ao 

Lixo no Mar e respondidos por um público composto por 56 indivíduos de diferentes 

formações profissionais. A amostra de indivíduos é, supostamente, bastante esclarecida sobre 

as questões ambientais, cujo universo amostral é composto majoritariamente por Biólogos 

(32,14%), seguido de estudantes do ensino superior (21,43%), Engenheiros Ambientais; 

Químicos, Sanitaristas, Agrônomos e de Pesca (19,64%), Oceanógrafos (7,14%), Geógrafos 
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(5,36%), Químicos e Docentes (3,57%), Arquiteto e Urbanista (1,78%), Agrônomo (1,78%), 

Empresário (1,78%) e Advogado (1,78%).  

Tais atores atuam de formas distintas socialmente, em sua maioria, os profissionais 

entrevistados atuam como Pesquisadores (39,29%), em seguida destacam-se Professores e /ou 

Educadores (23,22%), Gestores (19,64), Analistas; Técnicos e Consultores Ambientais 

(14,28%); e por fim, Empresários e Diretores Comerciais (3,57%).  

A primeira questão, acerca da aptidão do material demonstrou que 55 das 56 (98%) 

respostas foram positivas, ou seja, a quase totalidade de entrevistados acham o vídeo apto para 

informar e/ou educar os cidadãos sobre a problemática do lixo no mar. Dentre as 

considerações feitas foram apontadas: a linguagem adequada, a boa didática, objetividade e 

boa seleção de conteúdo. Por outro lado, houve também considerações sobre a falta de enfoque 

na diminuição do consumo, o que justificou o resultado negativo de 2% (1/56 respostas). 

Os resultados da segunda questão (aplicabilidade do conteúdo) foram semelhantes 

aos da pergunta anterior, com 98% das respostas positivas (os sujeitos utilizariam o material 

em ações educativas e em capacitações), enquanto que 2% foram negativas (não utilizariam). 

Tal fato aponta a utilização do material como uma ferramenta de apoio para ações de EA e 

capacitações na formação continuada de atores sociais, bem como para motivar discussões em 

grupo e sistematizar o pensamento antes da instrução formal. Foi apontada também a 

importância da diversidade de estratégias pedagógicas em abordar os conteúdos, pois a 

amplitude do entendimento aumenta a eficácia do processo de mudança de hábitos; valores e 

metas. No que diz respeito à resposta negativa, a justificativa também remete a questão 

anterior; pelo fato de não estimular a reflexão dos hábitos de consumo e de sua redução. 

Referente à pergunta 3 (linguagem de animação) os mesmos números foram obtidos, 

onde para 98% dos indivíduos a adoção desse tipo de abordagem pode contribuir com uma 

maior sensibilização social. Os respondentes consideraram que na atual sociedade digital esses 

métodos podem aumentar a motivação para discutir e buscar soluções para o problema, bem 

como para a mudança de hábitos e valores. Já para a parte que compõe a resposta negativa, 

foi apontada a significância de apresentar o personagem principal como agente e não como 

narrador apenas, pois isso criaria uma identificação maior por parte de quem assiste e poderia 

contribuir com o processo de sensibilização social. 

Em relação à competência do vídeo em transpor os conhecimentos técnicos sobre o 

tema (pergunta 4), 100% dos respondentes afirmaram que tal transposição foi feita de forma 

satisfatória. Os apontamentos refletem a possibilidade de melhoramento do conteúdo em 
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relação à amplitude do tema tratado, bem como a utilização de alguns termos técnicos que 

poderiam ser revistos, mas também apontam a linguagem 

Por fim, no que confere às sensações provocadas ao final do vídeo - conteúdo da 

quinta questão (figura 2) - 34% dos indivíduos sentiram-se esperançosos, 29% apontaram 

outros sentimentos ou um misto deles, satisfeito, preocupado, informado e esclarecido. 

Ademais, 14% sentiram-se triste, 4,7% feliz; revoltado e desanimado, e apenas 2% sentiu-se 

indiferente (por pesquisar a temática há muito tempo, os sentimentos envolvidos são anteriores 

ao vídeo). 

 

Figura 2: Histograma referente à última questão do questionário. 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Correlacionando o conteúdo dos questionários com as etapas do Percurso Formativo 

de sujeitos EA, torna-se possível indicar potencialidades de uso do material na formação dos 

mesmos, no que compete cada etapa do percurso. Esta análise encontra-se sistematizada 

abaixo, no quadro da tabela 8. 
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Tabela 8: Análise dos vídeos com base no Percurso Formativo de sujeitos EA.  

Etapa do Percurso Análise de competências dos vídeos 

1 – Sensibilização 

Ambiental 

O material possui a capacidade de promover esse processo 

de alerta na medida em que explica com clareza o tema abordado, 

mostrando todos os atores sociais envolvidos na questão; bem como 

suas responsabilidades, mesmo que superficialmente. Dessa forma, 

é capaz de proporcionar uma concepção mais ampla sobre o assunto 

e o repensar de atitudes cotidianas, como o descarte correto dos 

resíduos, o consumo mais consciente e a cobrança de ações dos 

órgãos de gestão sobre o tratamento dos resíduos. 

2 – Compreensão 

Ambiental 

No que diz respeito ao conhecimento dos componentes e 

dos mecanismos que regem o sistema natural, o vídeo aponta o 

comportamento do ambiente marinho diante da problemática ao 

elucidar a imersão e submersão dos resíduos; os mecanismos das 

correntes oceânicas que dispersam e/ou acumulam tais resíduos e a 

vida marinha afetada por eles. 

3 – 

Responsabilidade 

Ambiental 

O material apresenta-se apto, na medida em que aborda o 

ser humano como o agente causador do problema do lixo no mar, o 

material possibilita o espectador a se colocar como protagonista da 

situação, podendo promover reflexões acerca de suas próprias 

atitudes que contribuem com a problemática e a possível mudança 

de atitude. 

4 – Competência 

Ambiental 

Permite uma avaliação geral sobre o assunto abordado, 

como: o que é; de onde vem e para onde vai; como afeta o ambiente 

como um todo; de quem são as responsabilidades e o que podemos 

fazer a respeito, estando apto a promover novas formas de agir com 

base nessas informações apresentadas. Dessa forma, contribui não 

só com a avaliação do problema, mas também com uma auto 

avaliação por parte de quem o assiste e a partir disso, permite uma 

reconfiguração nas ações individuais e coletivas no sistema 

ambiental. 

5 – Cidadania 

Ambiental 

O material; se utilizado pontualmente; ou seja, sem estar 

vinculado a uma ação mais abrangente de EA, não apresenta 

capacidade suficiente para promover uma discussão à cerca do 

resgate dos direitos humanos e de todas as formas de vida, nem 

sobre a configuração de uma nova ética social sobre o meio 

ambiente. Se o mesmo for utilizado de forma introdutória em ações 

socioambientais educativas ou de capacitação, este pode elucidar 

pontos chave para se adentrar em discussões mais profundas como 

as que cercam a cidadania ambiental, embora seja necessário um 

trabalho contínuo no espaço-tempo para que se alcance tal etapa do 

percurso. 
Fonte: Próprios autores. 
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Considerações Finais 

A construção de ferramentas como as aqui discutidas exemplifica como é possível 

planejar e desenvolver ações de GCI que incorporem princípios básicos, como o direito à 

educação, à informação e à comunicação. Ademais, tais ferramentas têm potencial para 

auxiliar no fortalecimento dos indicadores de maturidade e eficácia da GCI, pois está baseada 

na integração de diversas políticas públicas (PNMA, PNGC, PNEA), seguindo estruturas 

normativas já existentes como diretrizes e incorporando a participação do órgão competente 

pela área costeira do país.  

No que diz respeito ao âmbito científico, a experiência advinda com o 

desenvolvimento desse tipo de trabalho reaviva uma postura mais crítica acerca do papel 

social da academia. Visto que a mesma opera na sociedade, é imprescindível que a ciência 

cumpra alguns dos seus propósitos primordiais: democratizar as informações produzidas nos 

institutos de ensino e pesquisa do país, bem como contribuir para o desenvolvimento das bases 

de conhecimento da sociedade. Dessa forma, é possível chegar à formação de indivíduos 

ecologicamente, economicamente, politicamente e socialmente críticos, ou seja, cidadãos 

ambientais.  

Ainda, pertinentes são os questionamentos acerca da necessidade de construção, no 

âmbito da Educação Ambiental, de uma política pública de Educomunicação Socioambiental, 

a qual considere todos os segmentos sociais como fontes fecundas de informação e 

conhecimento e que seja capaz de subsidiar a construção de redes educomunicativas entre as 

comunidades costeiras, podendo contribuir de forma efetiva para a GCI, formando um elo de 

trocas de saberes ao longo da zona costeira brasileira.  

Entretanto, para além da democratização das informações socioambientais, para que 

se atinja a verdadeira cidadania ambiental e, por conseguinte, uma gestão efetiva do espaço 

costeiro, é fundamental que sejam repensadas as bases do sistema educacional sobre as quais 

a sociedade está ancorada. Conforme Sarkar (2008) se forem consideradas os três tipos de 

sabedoria; 1) instintiva (ligada à sobrevivência, reprodução e manutenção da espécie); 2) 

intelectual (ligada a capacidade de raciocínio e análise e a formação crítica de pensamento) e 

3) intuitiva (ligada à consciência e à sua expansão), percebe-se que as iniciativas educacionais 

contemporâneas ainda priorizam apenas o desenvolvimento intelectual e desconsideram a 

sabedoria intuitiva inata do ser humano, a qual desencadeia efetivamente os processos de 

sensibilização e cidadania ambiental (SARKAR, 2008).  
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Dessa forma, e em consonância com Capra (2012), Steiner (1995, 2005) e Freire 

(1980, 1986, 1988) não há possibilidade de uma real sensibilização ambiental e, por 

consequência, a formação de cidadãos ambientais se não forem reformuladas as bases 

educacionais geralmente reducionistas pragmáticas hoje vigentes. É preciso reconhecer os 

seres humanos como ecossistemas individuais capazes de se interconectarem e assim 

reconhecerem os demais; se sensibilizando consigo mesmo e depois com o externo, 

respeitando a si mesmo para poder respeitar o ambiente no qual estão inseridos. 
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Acesso a água: uma abordagem a partir de instrumentos internacionais de Direitos 

Humanos e o Bem Viver na América Latina a fim de garantir um direito fundamental 

inerente a todos. 

Micaele de Vasconcelos Correa1 

Resumo: o presente estudo tem como objeto a análise da temática da água a partir de instrumentos normativos 

internacionais e a forma inovadora como a América Latina, através dos países do Equador e da Bolívia, lançou 

por reconhecê-la em seu plano interno, resultando em uma gestão participativa da população frente aos interesses 

de multinacionais. Do mesmo modo, o regate ancestral da cultura andina, com tradução pelo Bem Viver, mostra-

se uma alternativa de conexão com a natureza e um horizonte para a preservação da água em resposta às crises 

sistêmicas, e segurança. O método utilizado é o dedutivo, com pesquisa documental e bibliográfica. Conclui-se 

que a experiência do sul global possibilita um novo olhar para o direito ao acesso a água potável.  

Palavras-chave: Acesso a Água. Direito a Água. Direitos Humanos. Bem Viver. 
 

Access to water: an approach based on international instruments of Human Rights and 

Well Live in Latin America as an alternative for the preservation of water resources in 

the face of the threat of privatization. 

 

Abstract: the present study has as its object the analysis of the water theme from international normative 

instruments and the innovative way that Latin America, through the countries of Ecuador and Bolivia, launched 

by recognizing it in its internal plan, resulting in a management participation of the population against the 

interests of multinationals. In the same way, the ancestral regatta of Andean culture, translated by Bem Viver, 

shows an alternative connection with nature and a horizon for the preservation of water in response to systemic 

crises, and security. The method used is the deductive, with documentary and bibliographic research. It is 

concluded that the experience of the global south allows a new look at the right to access drinking water. 

Keywords: Access to Water. right to water. Human rights. Well Live.   

 

 

Acceso al agua: un enfoque basado en instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos y Buen Vivir en América Latina como alternativa para la preservación de los 

recursos hídricos ante la amenaza de la privatización. 

 

Resumen: El presente estudio tiene como objeto el análisis del tema del agua a partir de instrumentos 

normativos internacionales y la forma innovadora que América Latina, a través de los países de Ecuador y 

Bolivia, lanzó al reconocerlo en su plan interno, resultando en una gestión participación de la población frente a 

los intereses de las multinacionales. De la misma forma, la regata ancestral de la cultura andina, traducida por 

Bem Viver, muestra una conexión alternativa con la naturaleza y un horizonte para la preservación del agua en 

respuesta a crisis sistémicas, y de seguridad. El método utilizado es el deductivo, con investigación documental 

y bibliográfica. Se concluye que la experiencia del sur global permite una nueva mirada al derecho al acceso al 

agua potable. 

Palabras clave: Acceso al Agua. Derechos al Agua. Derechos Humanos. Bien Vivir.  
 

 

 

 
1 micaavasconcelos@gmail.com 
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Introdução 

Considerando a grande ameaça de empresas estrangeiras apresentarem aos Estados 

“menos desenvolvidos” com pressões para privatização da gestão dos recursos hídricos, como 

consequência, tornando-o um produto, é movimentos sociais reivindicam o acesso a água 

como um direito humano e essencial a todas as formas de vidas.  É com este desenho que o 

presente estudo pretende ser contribuição para o debate do direito a água em dois contextos 

serem analisados.   

Em primeiro momento será abordado o direito ao acesso a água no âmbito 

internacional, por meio de Convenções e estudos realizados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), que reconhecem a água como um Direito Humano e essencial a vida digna, 

além do alerta para a crise hídrica no mundo.  

Posteriormente, será analisado o resgate ancestral do Bem Viver, e o reconhecimento 

da natureza como um sujeito de direito a ser protegida por todos. No que tange as questões 

dos recursos hídricos, será colocado os exemplos dos países latino americanos do Equador e 

da Bolívia como norte para a proposição de um acesso universal a água. 

Utiliza-se a metodologia dedutiva, com fundamentação em pesquisa bibliográfica, 

principalmente na doutrina e instrumentos normativos. A finalidade do estudo é apresentar o 

acesso a água limpa e potável como um direito humano e a influência da América Latina na 

luta pela preservação dos recursos hídricos frente as privatizações. 

 

O acesso a água como um Direito Humano e os Instrumentos Internacionais de Proteção  

A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), de 1948, foi um grande 

marco de proteção internacional, a fim de assegurar, em essência, a dignidade da pessoa 

humana, já que o mundo não poderia mais tolerar as atrocidades cometidas nas Primeira e 

Segunda Guerra Mundial, em especial pelo Estado Nazista e Fascista da Alemanha e Itália.   

 

Art. 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 

outros em espírito de fraternidade. 

Outros documentos históricos também já manifestavam, mesmo que em âmbito 

interno dos países, a  positivação  dos  direitos   fundamentais,  principalmente  os  de  caráter  

 

 

2 Disponível em: https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf.  

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf
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individual, natural e inalienável. Como exemplo, a Declaração de Direitos Inglesa3, de 1689, 

a Declaração de Direitos da Virginia, de 1776, e a Declaração dos Direitos dos Homens e do 

Cidadão, de 1789, esta última redigida após a Revolução Francesa4.  

A Carta de 1948 reconheceu com grande força o instituto da dignidade da pessoa 

humana, fundamentada através de valores básicos, como a liberdade, não-discriminação, 

educação etc. Para Flávia Piovesan, o indivíduo é “titular de direitos iguais e inalienáveis”, 

complementa que “a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para titularidade de 

direitos”. Sendo assim, basta a existência em si para ter titularidade aos direitos inerentes da 

pessoa humana5.  

O estudo sociológico e jurídico dos Direitos Humanos é feito com base em gerações, 

ou dimensões, de acordo com as lutas sociais e processos históricos avançam na discussão dos 

direitos básicos a serem protegidos. A primeira geração possui natureza civil e política, “o 

Estado deve proteger a esfera de autonomia do indivíduo”; a segunda geração, é caracterizada 

pelos direitos sociais, econômicos e culturais, “papel ativo do Estado para assegurar uma 

condição material mínima de sobrevivência”; na terceira geração, há os direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, “são chamados direitos de solidariedade”. Muitos 

estudiosos apontam para os direitos de quarta geração, relativos a segurança genética6.  

Para Noberto Bobbio: 

os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas7.  

Dessa forma, o Direito Ambiental encontra-se disposto na terceira geração, 

resultado das lutas ambientalistas que, desde o século passado, denunciavam a emergência 

climática, e atualmente é reconhecido como um direito de todos. Sob esta ótica, o direito a 

água está integrado a esta geração de direitos humanos, uma vez que os recursos hídricos 

fazem parte das questões ligadas ao meio ambiente e de interesse da coletividade.  

 

 

3Durante os anos de 1688 e 1689, a Inglaterra viveu um período de movimentos revolucionários pacíficos que 

reivindicavam a transição da Monarquia Absolutista para uma Monarquia Parlamenta, resultando na Revolução 

Gloriosa e posteriormente na Declaração de Direitos Inglesa.  
 4Movimento de enfrentamento promovido com o lema de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, no qual os 

burgueses e intelectuais reivindicavam direitos frente a nobreza e o Clero.  
 5PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 18 ed. rev. Atual. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018, p. 232.  
6 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 07 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 59.  
7 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 09. 
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Os primeiros encontros internacionais já demostravam a preocupação com a crise 

climática, como, o de Estocolmo, em 1972, que resultou na Agenda 21, de Brundlant, em 

1987, e do Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, a Rio92, também denominada de Cúpula da Terra. Neles foram tratados 

assuntos como a poluição do ar e das águas, a exploração desenfreada dos recursos naturais, 

aumento da pobreza relacionada a desastres ambientais, entre demais assuntos específicos de 

cada reunião8.  

No mesmo ano ocorreu a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, 

na qual foi apontada a preocupação com os recursos hídricos em razão da sua natureza finita 

e vulnerável, sendo eficaz uma gestão de defesa dos ecossistemas, das bacias hidrográficas e 

dos aquíferos e águas subterrâneas9. 

Do evento resultou a Declaração de Dublin sobre Água e Desenvolvimento 

Sustentável, a qual foram formulados princípios orientadores aos países a fim de 

desenvolverem políticas públicas para abastecimento de água potável10. Da mesma forma, foi 

apresentada uma Agenda de Ações voltadas a temáticas como escassez, pobreza, proteção da 

água, agricultura etc11.  

Já em 1998 foi realizada em Paris a Conferência Internacional sobre Água e 

Desenvolvimento Sustentável, ocasião em que foram apresentados dados de que ¼ da 

população mundial não possui acesso a água potável e cerca de 33% dos óbitos tem como 

causa a qualidade dos recursos hídricos em países considerados em desenvolvimento. Sendo 

ressaltado, mais uma vez, a água como um bem essencial a vida humana12.  

No mesmo sentido, no ano de 2010, na cidade de Genebra, a Organização das Nações 

Unidas reconheceu o valor da água como um direito humano a ser tutelado pelos Estados e 

garantida a população. Foi formulada a resolução nº 64/292, que também trata da questão do 

saneamento básico, e faz referência expressa ao direito a água como um direito humano em 

igualdade com outros direitos já reconhecidos:  

 

 
9 JÚNIOR, Arlindo; FREITAS, Vladimir Passos; SPINOLA, Ana Luíza Silva. Direito Ambiental e 

Sustentabilidade. Baueri: Manoele, 2016, p. 404.  
10 Princípio nº1 – A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e 

o meio ambiente. 

 11As recomendações de Dublin são: Redução da pobreza e doença; Proteção contra desastres naturais, Reuso e 

conservação de água; Desenvolvimento urbano sustentável; Produção agrícola e abastecimento de água rural; 

Proteção de ecossistemas aquáticos; Resolução de conflitos de água; Ambiente facilitador; Base de 

conhecimento; Capacitação.    

 12SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direitos Ambiental. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 410. 



 

331  
 

 
O direito à água e ao saneamento é um direito humano, igual a todos os outros 

direitos humanos, o que implica que é justo e exeqüível. Portanto, a partir de 

hoje temos uma responsabilidade ainda maior de concentrar todos os nossos 

esforços na implementação e plena realização deste direito essencial. 

(tradução livre) 13 

 

No documento, o seu artigo 1º, “reconhece o direito a água potável, segura e limpa e 

ao saneamento como um direito humano que é essencial para o pleno gozo da vida e de todos 

os direitos humanos” (tradução livre)14. Ainda, em razão do desafio para universalizar o direito 

a água, o órgão internacional comprometeu-se a debater a temática anualmente em suas 

Assembleias, além de alcançar a temática do acesso a água como um objetivo do milênio 

sustentável15. 

Outro destaque interessante da resolução está no seu artigo 2º, o qual prevê o 

fornecimento de ajuda a países em desenvolvimento, por meio de recursos financeiros, 

capacitação e tecnologia, assistência e cooperação para efetivação de políticas públicas com 

fins de promover o acesso a água em localidades mais pobres16.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável aconteceu na 

cidade do Rio de Janeiro, em 2012, a Rio+20, considerada um dos maiores eventos ambientais. 

Das temáticas abordados houve grande preocupação com o acesso a água, sendo incluída no 

documento “O Futuro que Queremos”17, dos itens 119 a 124, “Água e Saneamento”. Além 

disso, foi escolhida a data de 28 de julho como o Dia Internacional da Luta pelo Direito à 

Água.  

119. Reconhecemos que a água está no cerne do desenvolvimento 

sustentável, pois está intimamente ligada a uma série de importantes desafios 

globais. Reiteramos, portanto, a importância da integração da água no 

desenvolvimento sustentável e enfatizamos a importância crucial da água e 

do saneamento dentro das três dimensões do desenvolvimento sustentável.  

Por consequência do evento, em 2015, durante o encontro da Cúpula de 

Desenvolvimento Sustentável, 193 países anunciaram os  17  Objetivos  de  Desenvolvimento 

 

13 Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S.  
14 Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S.  
 15Art. 3º.” Congratula-se com a decisão do Conselho de Direitos Humanos (....) para apresentar um relatório à 

Assembléia Geral (...) em consulta com todas as agencias, fundos e programas relevantes das Nações Unidas (...) 

apresentar principal dificuldade ao exercício do direito humano a água potável e saneamento e seus efeitos no 

cumprimento dos Objetivos do Milênio. (tradução livre)” 

Art. 2º. “Apela aos Estados e organizações internacionais para fornecer recursos financeiros e levar ao aumento 

da capacidade e transferência de tecnologia por meio de assistência e cooperação organizações internacionais, 

em particular para países em desenvolvimento, a fim de intensificar esforços para fornecer a toda a população 

acesso a água potável segura e saneamento.” 
16 Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf.  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
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Sustentável, denominados também como Objetivos do Milênio e a Agenda 30. Assim, o 

direito a água potável e saneamento está previsto no objetivo 06, que segundo a ONU, a falta 

 de acesso afeta mais de 40% da população mundial, e a situação pode piorar com o aumento 

da temperatura, desertificação e secas recorrentes, com alerta de que para 2050 uma em cada 

quatro pessoas viverá a escassez18.  

Assim, verifica-se um número considerável de documentos e eventos acerca do tema 

da água no contexto internacional, não limitado aos aqui apresentados, sendo reconhecida 

como um direito humano basilar para a dignidade da pessoa humana. Razão pela qual 

sociedade alguma deve considerá-la como um produto a serviço dos interesses do mercado.   

 

O Bem Viver na América Latina e as novas perspectivas para a preservação da água 

O constitucionalismo latino americano há alguns anos vem sendo estudado pelas 

academias cientificas, os textos legais do Equador, de 2008, e da Bolívia, de 2009, inovaram 

a ordem jurídica dos seus Estados ao trazer a Pachamama, a Mãe-Terra, como um sujeito de 

direito, de valor intrínseco em si mesmo, com uma proteção que ultrapassa as barreiras da 

visão antropocêntrica do homem.  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 19 

 

Para além de uma utopia, a influência ancestral da cultura andina do Sumak Kawsay, 

é resultado das lutas de seus povos por emancipação e preservação do seu ambiente. Dessa 

maneira, para Eduado Gudynas e Alberto Acosta, o Bem Viver, como filosofia de vida é “um 

simples resgate as ideias do passado para a construção de um outros futuro”, que promova a 

proteção dos seus bens naturais frente a exploração de multinacionais estrangeiras20.  

 

18https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-

sanitation.html 

 19EQUADOR. Constituição (2008). Constituição da República do Equador. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/Constitui

caodoEquador.pdf. Acesso em: 26 set. 2020.  

 20ACOSTA, Alberto; GUDYNAS, Eduardo. La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como 

alternativa. Revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoría Social.  v. 16, n. 53, p. 71-83, 

abr./jun. 2011, p. 76. Disponível em: http://economiasur.com/wp-

content/uploads/2016/03/GudynasAcostaCriticaDesarrolloBVivirUtopia11.pdf. Acesso em: 27 set. 2020.  

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
http://economiasur.com/wp-content/uploads/2016/03/GudynasAcostaCriticaDesarrolloBVivirUtopia11.pdf
http://economiasur.com/wp-content/uploads/2016/03/GudynasAcostaCriticaDesarrolloBVivirUtopia11.pdf
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O Bem Viver, na verdade, é apresentado como uma oportunidade de construir 

e reconstruir coletivamente novas formas de vida. Ele é um passo qualitativo 

para dissolver o conceito tradicional de progresso que deriva de um 

desenvolvimento produtivista, sobretudo baseado na visão economicista do 

crescimento. 21 

 

No Equador o Bem Viver está previsto no artigo 14 de seu texto constitucional, 

Sección segunda, Ambiente sano, o qual “Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay”. Ainda, “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidade”.  

Na Bolívia, há previsão legal no artigo 08º, Capítulo Segundo, Pincipios, Valores y 

Fines del Estados, em que “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 

maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Há aqui a disposição também de 

Terra sem Mal e o do Caminho Nobre, de origem holística da cultura indígena.  

Dessa maneira, há o reconhecimento dos direitos da natureza em harmonia com o ser 

humano e as demais formas de vida, “é a possibilidade de ligar o homem à natureza a partir 

de uma visão de respeito, pois é uma oportunidade de restaurar a ética à convivência humana”. 

E neste horizonte, partir para uma nova proposta de preservação ambiental promovida pela a 

América Latina22.  

Assim, a Constituição do Equador confere o direito a água como um direito humano, 

em composição com o Bem Viver visa traçar alternativas para os desafios ambientais. Para 

Antonio Wolkmer, Sergio Augustin e Maria Wolkmer, nesta perspectiva o Estado assume a 

proteção integral dos recursos naturais, “juntamente com os povos originários e cidadãos”23.  

 

 

 21ALCÂNTARA, Liliane Cristiane Schlemer; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; FEUSER, Shimene; GRIMM, 

Isabel Jurema, JÚNIOR, Oklinger Mantovaneli, GARCIA, Manon. Bem Viver: discussões teórico conceituais. 

Revista Pensamiento Actual. v. 17, n. 28, p. 66-77, jun/nov, 2017, p. 69. Disponível em: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/29548. Acesso em: 25 set. 2020.  

 22DÁVALOS, Pablo. El “Sumak Kawsay” o el “Buen vivir” y las cesuras del desarrollo. Alai, América 

Latina em Movimiento. Quito, 06. may. 2008. Disponível: https://www.alainet.org/es/active/23920. Acesso 

em: 24 set. 2020. 

 23WOLKMER, Antonio Carlos; AUGUSTIN, Sergio; WOLKMER, Maria de Fátima. O “novo” direito à água 

no constitucionalismo da América Latina. In: WOLKMER, Maria de Fátima S.; MELO, Milena Petters. Crise 

ambiental, direitos à água e sustentabilidade: visões Multidisciplinares. Caxias do Sul: Ononono, 2012, p. 

39. Ebook disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/200484/ebook_wolkmer_melo.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. Acesso em: 26 set. 2020.  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/29548
https://www.alainet.org/es/active/23920
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/200484/ebook_wolkmer_melo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/200484/ebook_wolkmer_melo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.24 

 

Seguindo esta lógica, com a finalidade de garantir o direito a água, a gestão é feita 

pelo Poder Público ou pela Comunidade, sendo o Estado o garantidor da conservação, 

recuperação e manejo de todos os ciclos hídricos, conforme preceitos do artigo 411 da Carta 

Magna 25. Por essa razão, o abastecimento é prestado por entes estatais, ou na forma 

comunitária, revelando a proteção e o acesso a água, direitos inerentes a natureza e sua 

preservação26. 

O uso da água não pode estar passível aos interesses de empresas privadas, 

normalmente estrangeiras que elevam o preço das tarifas a valores custosos para a população, 

e sim deve garantir que as bacias hidrográficas sejam preservadas ou recuperadas a fim de 

possibilitar o acesso a este recurso precioso a vida humana e não-humana 27.  

Por estas razões que a Assembleia Constituinte de Montecristi atribuiu o seguinte 

valor jurídico:  

1. El agua es un derecho humano. 
2. El agua es un bien nacional estratégico de uso público.  
3. El agua es un patrimonio de la sociedad, y  
4. El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que 

tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales. 28 

 

 
 

24 EQUADOR. Constituição (2008). Constituição da República do Equador. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/Constitui

caodoEquador.pdf. Acesso em: 26 set. 2020. 
 25“Artículo. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda 

afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua.”  
26 BUITRÓN C. Ricardo. Derecho Humano al agua em Equador. In: ACOSTA, Alberto; MARÍNEZ, Esperanza. 

Agua. Um derecho humano fundamental. Quito: Abyayala, 2010, p. 147. Ebook disponível em: 

https://therightsofnature.org/wp-

content/uploads/pdfs/Espanol/Acosta_Martinez(comp)_Derecho_Agua_2010.pdf. Acesso em: 25 set. 2020.  

 27ACOSTA, Alberto. El agua, um derecho humano fundamental. In: ACOSTA, Alberto; MARÍNEZ, Esperanza. 

Agua. Um derecho humano fundamental. Quito: Abyayala, 2010, p. 26. Ebook disponível em: 

https://therightsofnature.org/wp-

content/uploads/pdfs/Espanol/Acosta_Martinez(comp)_Derecho_Agua_2010.pdf. Acesso em: 25 set. 2020.  
 28Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del 

pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos en todos sus 

estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una 

función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos 

como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones 

conforme a Ley. 

 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Espanol/Acosta_Martinez(comp)_Derecho_Agua_2010.pdf
https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Espanol/Acosta_Martinez(comp)_Derecho_Agua_2010.pdf
https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Espanol/Acosta_Martinez(comp)_Derecho_Agua_2010.pdf
https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Espanol/Acosta_Martinez(comp)_Derecho_Agua_2010.pdf
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Acerca da Constituição boliviana os recursos hídricos são tratados no Capítulo 

Quinto, do artigo 373 a 377, com uma defesa próxima a equatoriana. O artigo29 374 disciplina 

a obrigação do Estado de proteger e garantir “el uso prioritário del agua para la vida”, e no 

artigo 37530 “El estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos” além 

de “planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento”. Dessa forma, a gestão, e por  

consequência o acesso a água, deve ser promovido pelos órgãos estatais, ainda que não proíba 

de forma direto a privatização, há valores de ordem social a serem respeitados. 

O Bem Viver como base filosófica para a conexão do homem com a natureza, fez 

reconhecer no plano jurídico dos textos constitucionais estudados a Pachamama, Mãe-Terra, 

como um sujeito de direitos.  Graça aos movimentos sociais e ao regate da cultura andina, a 

proteção máxima do meio ambiente ampara a construção de políticas públicas que visem a 

proteção e o acesso a água, enfrentando a os interesses privados e incluindo a população na 

gestão dos recursos hídricos.  

Portanto, a forma como a Bolívia e o Equador tratam o direito a água, em conexão 

com o Bem Viver, abrem caminhos para uma América Latina insurgente as questões 

ambientais, com novos modelos de defesa da natureza. Importante salto histórico esses países 

apresentam com o reconhecimento dos recursos naturais como um direito humano, uma vez 

que o Sumak Kawsay pode ser uma alternativa para o enfrentamento de crises sistêmicas cada 

vez mais recorrentes, já que defende a autonomia dos povos frente a hegemonia predominante 

dos países mais ricos de acordo com a geopolítica atual.  

 

Considerações finais:  

O presente estudo demonstra a importância do debate do direito a água no cenário 

internacional, essencial a dignidade da vida e expressamente já reconhecida pela Organização 

da Nações Unidas como um Direito Humano. As questões ambientais tiveram espaço 

 

29 Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado 

gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación 

social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones 

de todos los usos. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de 

sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la 

gestión sustentable del agua. III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y 

otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, 

restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
30 Artículo 375. I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de las cuencas hidrográficas. II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos 

hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y 

costumbres de las comunidades. III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas 

fósiles y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable. 
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principalmente a partir do século XX, não por um acaso Estados, sociedade civil e instituições 

afirmaram a importância do acesso a água limpa, já que ¼ da população mundial sofrem com 

a escassez. Por esta razão, a Agenda 30 tem como um dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, no item nº 06, assegurar a disponibilidade de Água Potável e Saneamento a todos 

até 2030.  

Dessa forma, a necessidade de proteger os recursos hídricos no plano nacional, frente 

aos interesses de multinacionais na privatização, é que as Constituições do Equador e da 

Bolívia consideraram a água um bem de valor único e essencial, com participação popular na 

sua gestão, feita pelo Estado ou pela Comunidade. Do mesmo modo como o Bem Viver é 

apresentado como alternativa para as crises sistêmicas, inclusive ambiental, já que parte do 

princípio de harmonia com os elementos da natureza e do homem, além de ser um conceito 

muito amplo e multidisciplinar com conexão a temática da água, pois se trata de um direito 

fundamental e pertencente a todas as manifestações de vida.  
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UNA APROXIMACIÓN ENTRE LAS CUESTIONES TECNOLÓGICAS Y LA 

GESTIÓN AMBIENTAL: EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO 

EJE INTEGRADOR  
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo principal plantear un diálogo entre el papel de la Educación 

Ambiental (EA), como acto pedagógico en las acciones en la comunidad desde las actividades de Gestión 

Ambiental, comprendiéndose esta relación en la problematización de las cuestiones tecnológicas hacia la 

interpretación de la EA como variable determinante en los procesos de transformación social.  
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AN APPROACH BETWEEN TECHNOLOGICAL ISSUES AND 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THE ROLE OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION AS AN INTEGRATING AXIS 

 
Abstract: The present work has as main objective to plant a dialogue between the role of Environmental 

Education (EA), as a pedagogical act in the actions in the community from the activities of Environmental 

Management, understanding this relationship in the questioning of the technological questions regarding the 

interpretation. of the EA as a determining variable in the processes of social transformation. 
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UMA APROXIMAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES TECNOLÓGICAS E A GESTÃO 

AMBIENTAL: O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO EIXO 

INTEGRADOR   
 
Resumo: O principal objetivo deste trabalho é propor um diálogo entre o papel da Educação Ambiental (EA), 

como ato pedagógico nas ações a partir das atividades de Gestão Ambiental, entendendo esta relação na 

problematização das questões tecnológicas para a interpretação da EA como uma variável determinante nos 

processos de transformação social. 
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1. Educación Ambiental, Gestión Ambiental y Política Pública: tres caminos de 

abordaje 

 

El abordaje de este escrito se encuentra mediado por la Educación Ambiental en el 

proceso de Gestión Ambiental (Quintas, 2002, 2004, 2007), en el que se detalla no como una 

nueva Educación Ambiental sino como una concepción de ella en el que el espacio de la 

Gestión Ambiental es el elemento estructurante en la organización del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

 En el espacio de la gestión como acto pedagógico, representa una postura de decisión 

critica debido a que las medidas referentes a Educación Ambiental y Gestión Ambiental se 

enfrentan en el debate de minimización y fortalecimiento del Estado. En el primero de ellos, 

se otorga a la tercerización el papel de la ejecución de una Educación Ambiental mediada por 

organizaciones que de una u otra manera vienen a ejercer un proyecto pedagógico transmisor 

e informativo sobre las cuestiones ambientales, acto pedagógico que es criticado por su 

impacto en la enseñanza y aprendizaje.  

En un segundo momento, comprende la inversión en la formación de los servidores 

públicos y ampliación de la participación ciudadana para que ellos, en su actuar frente a la 

gestión, puedan ejercer una sensibilidad crítica en relación con los impactos de orden 

ambiental y social. Es así como se visualiza que esta concepción de Educación Ambiental en 

el proceso de gestión se encuentra y hace su práctica bajo la comprensión de ideales hacia el 

fortalecimiento.  

 Haciendo un panorama de este acto pedagógico de las cuestiones ambientales en la 

gestión, se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Determinantes de la Educación Ambiental en el Proceso de Gestión 

INSTRUMENTOS CONTENIDOS ABORDAJE 

 Licenciamiento 

 Fiscalización 

 Unidades de 

Conservación 

 Evaluación de Impacto 

Ambiental 

 Sistemas de Información 

Geográfica  

 

 Problemática 

Ambiental 

 Conflictos Ambientales 

 Desigualdades de 

distribución 

 Contextos sociales y 

económicos 

 E.A. Problematizadora 

 E.A. Crítica 

 E.A. Dialógica  

 E.A. Transformadora  

 E.A. Popular (corte de 

clase) 

E.A. Extensionista 

Fuente: Próprios autores (2020)  
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El cuadro anterior expone que la relación entre la gestión y la educación ambientales, 

se presenta un recorte hacia la reflexión hacia el impacto ambiental, entendido este como 

cualquier alteración en el medio. Por ende, ante cualquier escenario de vulnerabilidad y 

asimetría social en el que se acuda a la Educación Ambiental por medio de la gestión, se debe 

reconocer, defender y priorizar los sujetos víctimas en la defensa de sus derechos. Con lo 

anterior la Gestión Ambiental determinará quien realmente necesitará punición o educación, 

o ambas.  

Se converge por otra parte en un planteamiento frente al papel del contaminante 

ambiental y su papel en el ejercicio de la Educación Ambiental. Primero debemos partir que 

todo proceso de Educación Ambiental se da en dos frentes, uno formal que comprende los 

abordajes de currículo, institucional y docencia, que se encuentra mediado por lo financiero, 

operativo y legalmente por las políticas públicas en materia de Educación. Y por otro lado, un 

panorama no formal, que debe ser discutido porque su financiamiento y puesta en marcha, 

depende operativamente de un proceso de gestión, sea público y/o privado, en el caso aquí 

analizado correspondería a los contaminantes ambientales.  

Surge una duda crucial frente a ¿qué tipo de Educación Ambiental de característica 

crítica e transformadora podría ser ejecutada si proviene de la raíz del contaminante? Pues 

bien, la respuesta se encuentra en que toda acción de Educación Ambiental generada de 

cualquier instrumento de gestión sea licenciamiento, unidades de conservación, 

compensación, entre otras, debe considerarse a través de la mediación y participación del 

Estado, esto implica la colaboración tanto de servidores como instituciones públicas velando 

por la criticidad de que este espacio pedagógico ocurra y se garantice siempre bajo el diálogo 

de saberes entre los actores sociales en pro de la disminución de los conflictos y el 

fortalecimiento de las relaciones culturales y sociales de las comunidades afectadas.  

Frente a lo anterior, traemos a continuación a modo de explicación las interrelaciones 

entre la Educación Ambiental, Política Pública y Gestión Ambiental, así como las relaciones 

económicas que derivan de este proceso. Mendoça (2015) establece que la implementación 

actual de la política ambiental está bajo tensión: por un lado, la política trae elementos que 

permiten contener la expansión territorial desenfrenada del capital; por otro lado, tales 

implicaciones obligan a esta política a alinearse con el nuevo modelo desarrollista, de modo 

que también promueve facilidades para esta expansión. Por lo tanto, se forja un proceso que 

alinea cuatro frentes de acción, donde el capital ha estado buscando (1) reinventar la gestión 

ambiental pública para continuar en su (2) reproducción ampliada y en la (3) apropiación del 
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territorio, que tiende a cancelar importantes (4) conquistas sociales traídas al formular esta 

política.  

 En este orden de ideas evidenciamos como las decisiones de carácter ambiental están 

ampliamente imbricadas con los modelos económicos dominantes y aquí la Educación 

Ambiental presta importancia por será la disciplina que viene a otorgar un carácter 

interdisciplinar, humanista, holístico, democrático y participativo a un proceso pedagógico 

que estimula el fortalecimiento de una conciencia crítica sobre la problemática ambiental y 

social.  

 Lo anterior se complementa con el análisis desde la Responsabilidad Social y el papel 

de la Gestión Pública frente al modo en que se hace Educación Ambiental frente a estas 

tensiones. Así, bajo la tesis de Serrão (2012) se concluye que los procesos educativo-

ambientales representan proyectos políticos democráticos en disputa en la sociedad con el 

proyecto neoliberal y, debido a las limitaciones impuestas por este, los Programas de 

Educación Ambiental, producto de los lineamientos de Gestión Pública, son instrumentos de 

resistencia a la expansión de la sociabilidad hegemónica, basados en la explotación intensiva 

de los recursos naturales y sociales.  

 Una vez abordados los componentes de Política Pública desde Mendoça (2015) y 

Gestión Ambiental con Serrão (2012) finalizamos con los postulados de Anello (2009) para 

entender el papel del Estado frente a la Educación Ambiental. 

Este papel del Estado inicia comprendiendo el proceso de licenciamiento ambiental 

como uno de los instrumentos de gestión ambiental pública que constituye espacios para el 

desarrollo de acciones de Educación Ambiental. Dicha configuración está vinculada a un 

contexto específico de mitigación y compensación de los impactos ambientales de la 

actividad.  

En ese contexto el Estado es el actor principal en este proceso, en el control del uso de 

los recursos naturales a través de sus instituciones ambientales y sectoriales. El Estado puede 

entenderse como aquel que evita la guerra de todos contra todos (lo que sucede cuando ordena 

el acceso a la exploración petrolera), o una que representa a la clase dominante y opera la 

distensión social para su mantenimiento (clase burguesa) en dominación del capital. 

De este modo, estas relaciones conceptuales deben confluir en procesos educativos 

que resulten en la constitución y fortalecimiento de los sujetos capaces de reconocerse a sí 

mismos como agentes de políticas públicas ambientales en los lugares que se insertan por 

medio de como establece Anello (2009), bajo el reconocimiento de sistemas socioeconómicos 
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relacionados con su sustento y trabajo y que puedan reconocerse a sí mismos como ciudadanos 

del mundo. 

 

2. PROBLEMATIZANDO LA DIMENSIÓN AMBIENTAL, EDUCATIVA Y LAS 

CUESTIONES TECNOLÓGICAS 

 

En este apartado dos conceptos estarán en constante dialogo: Tecnología y Educación 

Ambiental. Se piensa y cuestiona la variable tecnológica porque urge un diálogo frente a la 

actual crisis, sea de orden ecológica, económica o política, frente al modo en que el ser 

humano actúa en búsqueda de su equilibrio socio ambiental.  Por lo anterior abordamos 

la tecnología, en el mismo sentido que Cupani (2004), en el que se reconoce a esta como una 

dimensión de la vida humana y no apenas como un evento histórico. Cabría pensar que 

investigar la variable tecnológica con cuestiones ambientales podría ser abordada desde 

diferentes aspectos, entre ellos tecnologías apropiadas, tecnologías de mejoramiento 

ambiental, tecnologías alternativas, tecnologías sociales, todas estas preocupadas por el 

mejoramiento de la calidad ambiental y disminución del impacto ambiental, con medidas de 

prevención (donde el riesgo es previsible) y precaución (riesgo desconocido). Pues bien, aquí 

el fundamento es diferente, menos técnico, más humano y más reflexivo. 

 Por tanto, aquí la discusión es más profunda, pues se pretende explicar estas cuestiones 

tecnológicas desde las políticas científicas y tecnológicas. Analizar y comprender estas 

políticas implica establecer cuestionamientos de cómo las relaciones de poder, de 

intervención, de producción de conocimiento y de discusión entre ciencia y democracia, 

proponen caminos y nuevos sentidos a las cuestiones ambientales. Por lo anterior, se afirma 

que es por medio de la Educación Ambiental que transitará este escrito buscando comprender, 

orientar y problematizar nuevos caminos y sentidos a lo que percibimos como crisis, 

oportunidad, incerteza o esperanza, de las cada vez más necesitadas, Políticas Públicas.  

 Los conceptos de Ciencia y Tecnología son simbióticos. Establece Cupani (2014) que 

tanto la ciencia como la tecnología representan una actitud especifica ante la realidad. La 

ciencia se orienta por el saber, ya la tecnología, por la voluntad de controlar la realidad natural 

o social, sin embargo, ¿de qué tipo de control se está hablando?  

 Este control, se determina por el uso de recursos, que pueden ser transformados en 

artefactos y que interconectados forman sistemas. Podríamos, decir que se habla de un control 

de recursos tanto naturales como artificiales, un control en las redes, en los sistemas que nos 
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rodean, inclusive en la mentalidad tecnológica, queriendo pensar siempre en términos de 

eficiencia, economía, velocidad, dependencia, palabras que se adhieren cada vez más en 

nuestra existencia. Un control que precisa ser discutido en el sentido que abogue por un 

principio de responsabilidad por el futuro.  

 Esta responsabilidad se fortalece con dos argumentos, uno de esfera política y otro 

ético, pero ambas necesitan de los aportes de la Educación Ambiental para enriquecer, sea 

desde actos y procesos pedagógicos y reflexivos, un llamado a prever el impacto del actuar 

humano, específicamente el relacionado con las cuestiones científicas y tecnológicas.  

 En cuanto a la esfera política, Feenberg (2003) defiende que la tecnología debe ser 

evaluada en cuanto a su relación con los valores y al poder humano. Así, se establece que la 

tecnología no es neutra y si está cargada de valores, y que la tecnología no es del todo, y no 

debe pasar a ser, autónoma, pero si humanamente controlada. Con estas dos acepciones, el 

autor construye su teoría crítica de la tecnología y, en síntesis, otorga a la ciudadanía y a la 

democracia el espacio para el ejercicio del control humano sobre la estructura técnica.  

 Por otra parte, en cuanto a la esfera ética, se acude al pensamiento de Jonas (2006) que 

propone el principio de responsabilidad como fundamento para una nueva ética de la 

civilización tecnológica. Esta tiene como imperativo “Obra de tal modo que los efectos de tu 

acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana autentica en la tierra” (p.47). 

Este imperativo, ante el inusitado riesgo tecnológico de lo humano y extrahumano, establece 

las bases fundamentales de un pensamiento basado en el riesgo y la preocupación de lo que 

es imprevisible o incalculable.  

 Con todo lo anterior, retomamos que las variables científicas y tecnológicas han 

comenzado a ser más reconocidas que en otros momentos históricos para la transformación 

social y económica (ALBORNOZ, 2010). Esta transformación debe ser discutida y analizada, 

desde una perspectiva crítica, porque el desarrollo científico y tecnológico no puede ser 

evaluado bajo los mismos parámetros economicistas de crecimiento y rentabilidad, 

determinando, limitadamente, el grado de desarrollo de las naciones.  

 En este aspecto, es necesario pensar la ciencia y tecnología para los países 

latinoamericanos sobre la base de una enorme inequidad social y ambiental (ALBORNOZ, 

2010), debido a que las políticas de ciencia y tecnología, en su mayoría, son adaptadas de la 

repetición de aquellos países considerados, cuestionablemente desarrollados.  

 El problema de repetir, en materia de política pública, las estrategias gubernamentales 

de tan diferentes contextos económicos y culturales trae consigo varios problemas. Uno de 
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ellos, como lo indica Albornoz (2010), es de confianza en la ciencia y tecnología. Confianza 

expresada en la posibilidad de una manifestación negativa de los riesgos, inversiones, 

políticas, emprendimientos, proyectos, planos y cualquier otra determinación de carácter 

estratégico. Negativa en el sentido de que los actores sociales, ante las incertezas de los 

panoramas económicos y políticos, dejen o tomen distancia hacia estas grandes áreas. 

 Otro de los problemas se manifiesta con el pensamiento de Sobral (1988) con la 

categoría de autonomía científica nacional, pues nos vemos afectados en el momento que las 

transferencias tecnológicas y todos los productos científicos son exportados, expropiados y 

privatizados.  

 En ese sentido el desarrollo científico y tecnológico debe ser avaluado desde una 

compresión crítica y estratégica que vincule la sociedad y el Estado a partir de nuevos 

abordajes metodológicos y epistemológicos (SOBRAL e SANTOS, 2018). Y es justo aquí 

cuando ingresa la Educación Ambiental, con sus presupuestos críticos, transformadores, 

emancipadores, enfocados en la gestión pública y ambiental, en este caso también tecnológica, 

para orientar este proceso. 

 Se infiere que urge una necesidad de la Educación Ambiental, según lo planteado por 

Gabriel, Souza e Souza (2012), para pensar en las nuevas posibilidades en la sostenibilidad de 

las condiciones de vida en el planeta, junto a las cuestiones tecnológicas para indagar otros o 

nuevos valores que posibiliten una superación de las actuales fronteras disciplinares y 

conceptuales, para que sea posible traer esperanza y consciencia a las generaciones futuras.  

Así mismo, vemos como las tres macrotendencias de la Educación Ambiental 

establecidas por Layrargues y Lima (2011) permean las variables tecnológicas en los 

siguientes sentidos. En la Conservacionista, porque las Políticas de CTI auxilian en la 

destinación de recursos públicos para las relaciones de enseñanza e investigación de los 

recursos bióticos, abióticos y socioculturales, en sus grandes aspectos de preservación o 

conservación. 

 Con la Pragmática, debido a la cohesión de iniciativas políticas para enlazar el sector 

público y privado en la generación de estrategias tecnológicas ambientales de base económica 

e innovadora por medio de mediación e innovación tecnológica. 

 Y con la Crítica, porque traerá los fundamentos de un proyecto societario que proclama 

transformación y justicia ambiental y social, acudiendo de manera integral todas las 

dimensiones de la vida humana, entre ellas las tecnológicas. 
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 Reforzando el postulado anterior, las de este escrito se han centrado en una Educación 

Ambiental Crítica que pretenden poner en dialogo los intereses sociales, ambientales y 

tecnológicos, la apropiación y popularización social del conocimiento y los principios éticos 

del cuidado y de la responsabilidad. 

 Creemos que hay una estigmatización hacia las cuestiones tecnológicas derivadas de 

su pragmatismo. Pero justo aquí ingresa la Educación Ambiental porque “Essa ausência de 

reflexão deriva, em grande medida, da crença na neutralidade da ciência e da tecnologia e 

resulta em uma percepção superficial e despolitizada das relações sociais e de suas interações 

com o ambiente” (LAYRARGUES, 2012, p, 10).  

 Con respecto a lo anterior y conforme las enseñanzas de Freire (1967),  

Daí a necessidade que sentíamos e sentimos de uma indispensável visão harmônica 

entre a posição verdadeiramente humanista, mais e mais necessária ao homem de 

uma sociedade em transição como a nossa, e a tecnológica. Harmonia que implicasse 

na superação do falso dilema humanismo-tecnologia e em que, quando da 

preparação de técnicos para atender ao nosso desenvolvimento, sem o qual 

feneceremos, não fossem eles deixados, em sua formação, ingênua e acriticamente, 

postos diante de problemas outros, que não os de sua especialidade (p, 97).  
  

 Consideramos esta humanización, junto al principio de responsabilidad, como el punto 

partida para las cuestiones tecnológicas, y se confirma la requisición de pensamiento 

reflexivo, crítico y cuestionador para entender los modos de planeación, ejecución y 

evaluación en su integra, sea desde el pensamiento innovador, el diseño, la producción tanto 

en el ámbito tangible expresada en artefactos, o intangible como sistemas.  

 

3. HILARES DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LAS 

CUESTIONES TECNOLÓGICAS: UN PANORAMA DE INTEGRACIÓN 

HISTÓRICA A TRAVÉS DE LAS CONFERENCIAS AMBIENTALES.  

 

El objetivo de este apartado es examinar cómo a través de los diferentes escenarios, 

eventos, conferencias, encuentros internacionales de característica política, económica, 

cultural y social, la Gestión Ambiental y las Políticas de CTI dialogan en un sentido 

transformador con vía a la construcción de sociedades sustentables.  

 Debemos rescatar que el término Educación Ambiental se adoptó por primera vez en 

1965 el Reino Unido, en un evento de educación de la Universidad de Keele entendida como 

una parte esencial de todos los ciudadanos por el camino de la conservación y ecología, con 

ayuda de la biología (LOUREIRO, 2012) 
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 En 1972 ocurre la Conferencia de la ONU en Estocolmo sobre Ambiente Humano 

entre el 5 y el 16 de junio, cuyo objetivo fue establecer criterios y principios comunes que 

ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio 

ambiente” (NACIONES UNIDAS, 1973). 

 Es considerable traer a colación los principios 18, 19 y 20 pues entrelazan la cuestión 

científica y tecnológica y las relaciones entre Educación y Ambiente. En primera instancia, el 

principio 18 y 20 nos trae una visión de la ciencia y tecnología pragmática, dado que sugiere 

la utilización de esta para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio 

ambiente y también promueven que los países en desarrollo, es decir desde una concepción 

occidental con baja producción de producto interno bruto, enfoque en la investigación y 

desarrollo científico frente a los problemas ambientales.  

 Sin embargo, se debe cuestionar el camino para ello, pues este se determina con el 

libre intercambio de información científica, transferencia tecnológica y se establece una 

cuestionable forma de operación, dado que se promueve un envío, sin imputación económica, 

de una tecnología ambiental a los países en vía o no desarrollados. Se deben problematizar las 

categorías de autonomía tecnológica y la necesaria exportación o importación de tecnológica 

en un escenario marcado por los impactos ambientales producto de la industrialización 

desenfrenada. 

 A cerca del principio 19, se promueve el indispensable esfuerzo de relacionar la 

educación con las cuestiones ambientales. Se inicia aquí un escenario de discusión de carácter 

mundial frente al impacto ambiental como asunto oficial de los Estados, así como 

paralelamente la abertura a estrategias de transformación tecnológica.  

 En 1975 con el fin de dar respuesta a lo planteado a las recomendaciones dadas en 

Estocolmo, en específico la recomendación 96, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organiza el I Seminario Internacional de 

Educación Ambiental realizado en Belgrado, Yugoslavia. Este fue concebido como el 

escenario de lanzamiento del Programa Internacional de Educación Ambiental, en conjunto 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 De este seminario, a pesar de estar intrínsecamente relacionado en un cierto 

economicismo liberal (LOUREIRO, 2012), se generó un documento referente para la 

consolidación del campo de saber, la Carta de Belgrado: una estructura global para la 

Educación Ambiental. Esta carta comienza contextualizando la problemática ambiental, en 

cual se menciona al progreso tecnológico como uno de los determinantes, primero de un 
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avance frente a la “Nueva Orden económica internacional” y otro como causa del actual 

impacto social y ambiental.  

 Esta carta contempla y enlaza directamente la Educación Ambiental con una ética 

expresada en los siguientes términos:  

“necessitamos uma nova ética global, uma ética dos indivíduos e da sociedade que 

corresponda ao lugar do homem na biosfera; uma ética que reconheça e responda 

com sensibilidade as relações complexas, e em contínua evolução, entre o homem e 

a natureza e com seus similares” (UNESCO, 1977, p, 13). 
 

 Esta ética se plantea como una oportunidad de que ocurran cambios significativos en 

todo el mundo, cambios basados en una perspectiva económica (neoliberal) y de desarrollo 

para plantear una repartición equitativa de los recursos y las necesidades de los pueblos. Aquí 

la tecnología ingresa nuevamente como medida reductora de los daños ambientales, y esto lo 

podemos entender en las siguientes palabras, “Esse novo tipo de desenvolvimento exigirá 

também a redução máxima dos efeitos nocivos sobre o meio ambiente, o uso de resíduos para 

fins produtivos e o desenvolvimento de tecnologias que permitam alcançar estes objetivos” 

(UNESCO, 1977, p, 13). 

 La grande meta de la Educación Ambiental en esta carta es “Melhorar todas as relações 

ecológicas, incluindo a relação da humanidade com a natureza e das pessoas entre si” 

(UNESCO, 1977, p, 15) y de esta se derivan los seis grandes objetivos para cumplirla: 

conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación.  

 En cuanto a las directrices de orientación a los programas de Educación Ambiental, en 

la primera de ellas cabe destacarse el lugar de la tecnología entendida desde una concepción 

contextual, tanto de daño como de solución, se estableció de la siguiente manera “A Educação 

Ambiental deve considerar o ambiente em sua totalidade – natural e criado pelo homem, 

ecológico, econômico, tecnológico, social, legislativo, cultural e estético” (UNESCO, 1977, 

p, 16). 

 Pasamos ahora a 1977 con la Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

Ambiental organizada por la UNESCO y el PNUMA en Tbilisi (URSS).  Esta conferencia 

presenta una significancia política e histórica para el área porque contó con las 

representaciones de los Estados a escala mundial (UNESCO; PNUMA, 1978). 

En materia de ciencia y tecnología en Tbilisi, se comprende que los avanzos en estas dos áreas 

cumplen la función principal de ejercer como mediadores y ser herramientas críticas para la 

Educación Ambiental (DIAS, 2004). En este sentido, se entienden como fundamentos 
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prácticos para ser generadores de contenido didáctico y continuar la amplia y permanente 

divulgación del conocimiento científico como parte integra de la Educación Ambiental. 

 Con 41 Recomendaciones, se sugiere a los Estados miembros de la ONU la 

formulación e implementación de Políticas Públicas que sean continua y permanentemente 

revisadas a partir de una evaluación sistémica y así consolidad y universalizar el campo de la 

Educación Ambiental (LOUREIRO, 2012).  

 En Rio de Janeiro, Brasil, se llevó acabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 (ECO92). Entre ECO92 y Estocolmo hay 20 años de 

diferencia, en este tiempo surge una comprensión sugestiva para la Educación Ambiental en 

cuanto a su teoría y práctica, esto en palabras de Reigota (2006) 

Nos vinte anos que separam as conferências mundiais de Estocolmo e Rio de Janeiro 

houve uma considerável mudança na concepção de meio ambiente. Na primeira se 

pensava básica mente na relação homem natureza; na segunda o enfoque é pautado 

pela ideia de desenvolvimento económico (p, 17). 
 

 Para tal efecto, podríamos sintetizar lo anterior en lo propuesto por las macro 

tendencias de Layrargues e Lima (2011) considerando en un primer lugar una perspectiva 

conservadora y en segundo, la perspectiva pragmática. 

 ECO92 tiene como objetivo lograr una nueva y justa alianza global desde los diferentes 

niveles de cooperación de los Estados, de la sociedad y de los individuos proponiendo 

acuerdos internacionales que respeten los intereses de un sistema global de medio ambiente y 

desarrollo reconocimiento la naturaleza integral e interdependiente de la tierra como hogar 

(NACIONES UNIDAS, 1992).    

 De esta conferencia, se aprobaron los siguientes documentos de interés ambiental: El 

Programa 21, también llamado Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Declaración Principios relativos a los Bosques, la 

Agenda 21 y se publicó también la carta de la tierra.  

 La Educación Ambiental fue trabajada a partir de las premisas de Tbilisi y su 

compromiso no fue implicado en la Declaración de la cumbre, pero si a través de la Agenda 

21 en la sección IV capítulo 36, fomento a la educación, capacitación y toma de conciencia. 

 Se discute en este capítulo 36 una Educación Ambiental reorientada para el Desarrollo 

Sostenible, para el aumento de la conciencia del público, y para el fomento de la capacitación 

a través del establecimiento de unas bases de acción, objetivos, actividades, medios de 

ejecución, financiación y evaluación de los costos (NACIONES UNIDAS, 1992b). Se rescata 
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también de ella el papel de la ciencia y tecnología en los capítulos 34 y 35 con la transferencia 

de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad y la ciencia 

para el desarrollo sostenible, respectivamente.  

 Esta ciencia y tecnología se refuerza tácitamente en unos de los principios, el número 

9 de la Declaración de ECO92 con el cual los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento 

de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico 

mediante el intercambio de conocimientos de ciencia y tecnología, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías 

nuevas e innovadoras (NACIONES UNIDAS, 1992a) 

  Paralelamente a la ECO92 se realizó el Foro Global. Dentro de este ocurrió, en el 

pabellón 6, el Foro de la ONGSs y Movimientos Sociales con una Jornada Internacional de 

Educación Ambiental (LOUREIRO, 2012). De esta jornada se deriva el documento Tratado 

de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global.  

 Se debe resaltar de este documento la negación a la neutralidad de la Educación 

Ambiental, por ende, se considera como una educación basada en preceptos de política e 

ideología para la transformación social, principio cuatro. (FÓRUM GLOBAL DAS 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, 1992).  

 Para el año 2002, ocurre la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo (Sudáfrica), el compromiso con la Educación Ambiental y con la Ciencia, 

Tecnología e Innovación son implícitos, sin ninguna propuesta de cambio o de fortalecimiento 

institucional, sectorial, financiero o político frente a estas cuestiones. Sin embargo, se infiere 

una acepción ampliamente demarcada en las cuestiones educativas y es su predicado frente a 

lo ambiental. En ninguna parte del informe de esta cumbre aparece el término Educación 

Ambiental, pues se encuentra funcional frente al modelo económico que se ha venido 

planteando desde 1987, pero que años más tarde de ECO92, se ha venido hablando de una 

Educación para el Desarrollo Sostenible.  

 En el año 2012 ocurre la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 

nuevamente en Rio de Janeiro, Brasil, cuyo documento de publicación se denomina “El Futuro 

que queremos”. En este podemos destacar el papel de la Educación como una de las esferas 

temáticas y de cuestión intersectorial, es decir se dedica todo un grupo de trabajo en abordar 

a escala mundial los desafíos de ella. Frente al campo de la Educación Ambiental, el objetivo 

es claro y tendencial “promover la educación para el desarrollo sostenible e integrar el 

desarrollo sostenible de manera más activa en la educación más allá del Decenio de las 
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Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (NACIONES UNIDAS, 

2012, p, 49). Se evidencia una continua pérdida del espacio político, teórico y conceptual de 

la Educación Ambiental frente a la enfatizada para el Desarrollo Sostenible. 

 Ya para el área tecnológica, esta se enmarca como medio de ejecución para llegar al 

Desarrollo Sostenible. Merece un examen provocador y de interrogación porque la concepción 

que se infiere es que los países, cuestionablemente denominados en desarrollo, carecen o 

escasea la tecnología. Esta concepción predominante y hegemónica se manifiesta a través de 

unos objetivos de implementación de medidas de adaptación, difusión, desarrollo y 

transferencia de tecnología.  

 Por último, traemos la Cumbre del Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York en 

el 2015 con dos resultados mancomunados: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Son 17 objetivos y 169 metas a ser cumplidas y su implementación pretende ser 

cumplida hasta el año 2030.   

 Sabemos que las variables tecnológicas y ambientales permean los marcos de 

ejecución de todos los objetivos, sin embargo, mencionaremos los que de una u otra forma 

inciden, sea para una posterior crítica o abordaje contributivo directamente en las dinámicas 

de la investigación. ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, en el cual permea la 

educación para el desarrollo sostenible en gran parte de las metas propuestas. Y ODS 9, 

construir infraestructura resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. Este se da por medio de la puesta en marcha de infraestructuras 

resilientes, promoviendo la industrialización inclusiva y sostenible y fomentando la 

innovación por medio del aumento de la investigación científica y mejora de la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando el número de personas 

que trabajan en investigación y desarrollo, así como los gastos de los sectores público y 

privado en esta área. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

 La Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina representan un potencial 

transformador e irrumpen, en diversas formas, los mecanismos en que las sociedades transitan 

hacia la sustentabilidad. En un camino de incertezas, este transitar implica: avanzar, retroceder 

o girar de sentido, y son las Políticas Públicas, quienes fortalecerán o debilitarán este proceso. 
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 Para ello la Educación Ambiental debe plantearse continuamente una secuencia 

ininterrumpida de desafíos a enfrentar en las sociedades contemporáneas de América Latina. 

Entre ellas se encuentran las interfaces interdisciplinarias entre las áreas de educación y 

ciencias ambientales con el campo de la democracia, la legitimidad institucional, la gestión 

pública, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y toda contribución teórica y 

metodológica. Es así como este escrito deja abierto un panorama para incluir estas cuestiones 

tecnológicas desde la Educación Ambiental en todo escenario político y de gestión ambiental 

para hacer frente en la construcción de nuevas estrategias basadas en la integralidad desde los 

avances científicos, los saberes populares y ancestrales y toda forma de manifestación que 

pretenda y se direccione en una forma justa de vivir en comunidad.  
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O Paradigma Ecológico: correlacionando referenciais teóricos 
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Resumo: O trabalho objetiva correlacionar temas como justiça ambiental e educação ambiental crítica 

com o paradigma ecológico a partir de um trabalho a ser realizado numa comunidade periférica. A 

pesquisa que se está começando a desenvolver nos bairros da periferia, na cidade de Pelotas, do Rio 

Grande do Sul, se propõe a estar estreitamente associada com a resolução de um problema coletivo, 

envolvendo comunidade e pesquisadores de forma cooperativa e participativa, conforme determinam 

os encaminhamentos de uma pesquisa-ação e de uma pesquisa participante. É fundamental afirmar que 

esta pesquisa está em fase de construção, sendo que ainda não há dados de análise. Por enquanto está 

sendo feita uma discussão teórica. 

 

Palavras-chave: Justiça Ambiental; Sagrado; Terra. 

 

 

The Ecological Paradigm: correlating theoretical references 
  
Abstract: The work aims to correlate themes such as environmental justice and critical environmental 

education with the ecological paradigm from a work to be carried out in a peripheral community. The 

research that is beginning to be developed in the neighborhoods of the periphery, in the city of Pelotas, 

Rio Grande do Sul, proposes to be closely associated with the resolution of a collective problem, 

involving community and researchers in a cooperative and participative manner, as determined by the 

directions of an action-research and a participant research. It is fundamental to affirm that this research 

is in the construction phase, and there is still no analysis data. For now a theoretical discussion is being 

made. 

 

Keywords: Environmental Justice; Sacred; Land. 

 

 

El paradigma ecológico: correlación de referencias teóricas 
 
Resumen: La obra pretende correlacionar temas como la justicia ambiental y la educación ambiental 

crítica con el paradigma ecológico de un trabajo a realizar en una comunidad periférica. La 

investigación que comienza a desarrollarse en los barrios periféricos, en la ciudad de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, se propone estar estrechamente asociada a la resolución de un problema colectivo, 

involucrando a la comunidad y a los investigadores de manera cooperativa y participativa, según lo 

determinan las orientaciones de una investigación-acción y una investigación participante. Es 

fundamental afirmar que esta investigación está en fase de construcción, y aún no hay datos de análisis. 

Por ahora se está haciendo una discusión teórica. 

 

Palabras-clave: Justicia ambiental; Sagrado; Tierra. 
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Considerações iniciais 

 

Assume-se, preliminarmente, o descuido da sociedade contemporânea com o ser 

humano, tal que por entre o sagrado da vida humana ou a vida como sagrada, compreende-se 

a necessidade e o direito do cuidado ao ser como um todo. Não há como descuidar de todas 

as outras formas de vida, animadas ou inanimadas, referindo-se aos outros animais, as pedras, 

aos rios, às montanhas, aos campos, às árvores e tudo o que é fruto de uma criação maior. A 

partir disso, questiona-se se todas essas formas representam frutos do amor? Acredita-se que 

o (a) leitor (a) é quem poderá dizer. 

O paradigma ecológico ajuda a refletir sobre aspectos de culturas alternativas aos 

sistemas mais amplos e esquemas microssociais e, ainda, interiores ao ser humano que 

oprimem, que impedem, que o “ser mais”2 ontológico de cada um e de cada uma possa se 

desenvolver. 

Para Descola (2007) o papel da antropologia inserida nesse contexto é fundamental, 

tal que:  

 

A antropologia nos mostra o que nos parece eterno, este presente no qual estamos 

agora trancafiados, é apenas uma entre milhares de outras maneiras já descritas de 

se viver a condição humana. Assim, mesmo que a solução que queremos para o 

futuro – algum modo diferente de conviver entre humanos, bem como entre 

humanos e não-humanos – ainda não exista, resta-nos ao menos a esperança de 

inventar maneiras originais de habitar a terra, uma vez que outras civilizações e 

outras sociedades já o fizeram antes de nós (DESCOLA, 2007, p.29). 

 

A partir dessas considerações, o texto que se inicia levanta diferentes pontos para 

reflexão e, ainda que, em alguns deles não faça referência direta ao tema da justiça ambiental, 

reflete-se que esse espírito de luta, de transformação, de justiça, atravessa toda a construção 

do projeto de pesquisa ao qual o artigo faz referência. 

O artigo está dividido nas seguintes seções: Das bordas abertas das teorias do 

sagrado – discutem-se as referências teóricas de Steil e Carvalho (2004) e, ainda, de Chiesa 

(2017) as quais promovem a discussão para a importância do sagrado que se apresenta diante 

dos   saberes  científicos;  Entre objetos e coisas  –  apresenta-se o referencial  da  educação  

 

 
2 Movimento de busca permanente, onde em comunhão, os seres humanos podem lutar e conquistar sua essência 

– a humanização, o “ser mais” (ZITKOSKY, 2010, p. 369). 
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ambiental crítica, afirmando que não há contradição entre a valorização da pedra, dos pets e 

de outras formas de vida com as quais compartilha-se este espaço e tempo, e as vidas humanas, 

com suas diferenças e desigualdades; Injustiça socioambiental e a busca por alimento – 

disserta-se sobre os horizontes da luta por justiça ambiental no contexto situado de um 

trabalho de combate à fome na periferia de um centro urbano; Contexto histórico das 

comunidades da pesquisa – faz-se uma aproximação da discussão de Tsing (2015) sobre o 

modelo europeu de ocupação da terra e a realidade histórica na qual está inserida a 

comunidade pesquisada. Posteriormente, seguem as considerações finais e as referências. 

 O objetivo principal do texto é expressar que a dimensão do sagrado tem um valor 

capaz de questionar saberes científicos como regimes de verdade absolutos ou mais 

valorizados do que as dimensões estéticas, espirituais e as tradições culturais, entre outros. No 

entanto essa dimensão do sagrado passa a ser realmente valiosa quando é capaz de ser crivada 

pelos saberes científicos na experiência concreta e histórica de um povo e se manter viva e 

significativa para esse povo. O que se quer dizer com isto, no caso do trabalho aqui proposto, 

é que com as comunidades do projeto de combate à fome o sagrado está na vida, na 

consciência, no coletivo, no processo pedagógico de diálogo e de construção de instrumentos 

de luta e de trabalho pela dignidade roubada. O conhecimento científico entra aí como um 

destes instrumentos, mas não o único, nem o principal, para os processos de construção 

pedagógica e dialógica de emancipação social e individual das pessoas, rumo a um mundo 

menos feio. Em outras palavras: o trabalho objetiva correlacionar temas como justiça 

ambiental e educação ambiental crítica com o paradigma ecológico a partir de um trabalho a 

ser realizado numa comunidade periférica. A pesquisa que se está começando a desenvolver 

nos bairros da periferia, na cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, se propõe a estar 

estreitamente associada com a “[...] resolução de um problema coletivo” (THIOLLENT, 1985, 

p. 14), envolvendo comunidade e pesquisadores de forma cooperativa e participativa, 

conforme determinam os encaminhamentos de uma pesquisa-ação e de uma pesquisa 

participante. É fundamental afirmar que esta pesquisa está em fase de construção, sendo que 

ainda não há dados de análise. Por enquanto está sendo feita uma discussão teórica. 

 

Das bordas abertas das teorias ao sagrado 
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Rompendo com a epistemologia objetivista a qual predomina na modernidade 

ocidental apresenta-se a contribuição de Viveiros de Castro, segundo o qual todos deveriam 

contrapor àquela o pensamento xamânico ameríndio, para o qual: 

 
[...] conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido 

– daquilo, ou antes, daquele – pois o conhecimento xamânico visa a um “algo” que 

é um alguém, um Outro sujeito ou agente (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 361, 

grifo do autor). 
 

É possível acrescentar que nos conhecimentos e práticas dos cultos afro-brasileiros 

as entidades sagradas são identificadas com elementos da natureza, como por exemplo, 

Iemanjá com o mar, Iansã com os raios e trovões, Oxum com as cachoeiras e, ainda, Oxóssi 

com as matas e florestas, como aponta o conhecimento popular. 

A perspectiva do autor Tim Ingold é apontada por Steil e Carvalho (2014) como de 

importância tal que essa perspectiva propõe um paradigma que retira o pesquisador da sua 

posição de observador externo e o “[...] situa na convergência de linhas e fluxos de materiais 

que o atravessam e o constituem” (STEIL; CARVALHO, 2014, p. 167).  

Nesse caminho, acredita-se que é possível trilhar um caminho semelhante durante as 

atividades do projeto de pesquisa o qual articula saberes da educação popular, destacando 

como fundamentação a obra de Paulo Freire; saberes científicos da educação ambiental crítica 

e até mesmo do serviço social; saberes populares que transitam nas comunidades eclesiais de 

base dos bairros periféricos nos quais se atua articulado com a espiritualidade inaciana. 

Faz-se uma relação entre os trabalhos de Steil e Carvalho (2014) e Chiesa (2017) no 

seguinte aspecto: os primeiros afirmam que a arte, a religião e os saberes populares são outros 

modos de conhecer e agir sobre o mundo, antes exilados do território da verdade e que com 

emergência do paradigma ecológico, ajudaram a ciência a tornar-se “humana”, descendo esta 

do seu pedestal sagrado e sendo constrangida a dividir com outros regimes de produção da 

verdade a tarefa de validação do conhecimento. Já no trabalho de Chiesa (2017) a arte e a 

religião são apresentadas como outras formas de percepção do mundo, unificada ou holística, 

não dualista, que se refere ao todo e não às partes.  

Chiesa (2017) fundamenta suas compreensões sobre a religião em Bateson (1986), 

autor inglês que viveu no século 20 e que afirma que o sagrado é uma síntese fantástica, uma 

ponte que conecta todas as coisas, produzindo um modo de dar sentido à vida. No 

entendimento dos autores a dimensão do sagrado tem sido cada vez mais maltratada pela 

sociedade ocidental, para a qual “vender coisas” tem sido o principal propósito. Para Bateson 
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(1986) isso pode ser corrigido, pois “[...] ainda existe pelo menos um impulso no coração 

humano no sentido de unir e dessa forma santificar o completo mundo natural a que 

pertencemos” (p. 26). 

Para Chiesa (2017) o sagrado é, portanto, a dimensão integradora da experiência 

humana, é aquilo que sustenta a vida. É, enfim, um modo de ser que estabelece conexões e 

não divisões, estando sensível ao padrão que liga e à beleza da unidade. Segundo o mesmo 

autor tanto Bateson como Ingold compartilham de uma percepção monista do mundo apoiada 

na ideia de que tais divisões não estão nele, mais que isso, são prejudiciais a ele na medida em 

que interrompem seus fluxos e movimentos. Há uma dimensão não-comunicacional da 

sacralidade. Certos elementos permanecem escondidos, silenciados e distanciados de um 

pensamento racional e que estão mais próximas, por outro lado, das “[...] experiências 

proporcionadas pela poesia, pelo transe ou pelo sono” (CHIESA, 2017, p. 427). 

Para Bateson (1986), o sagrado é, também, aquilo que mais importa a uma pessoa, 

aquilo que lhe tem mais valor, aquilo a que uma pessoa se dedica com muito empenho e 

afetividade (seja na arte, na ciência, na religião ou em qualquer outra área). De raiz latina, o 

substantivo religion seria originalmente derivado do verbo relegere que significaria ler 

novamente, com cuidado, mais devagar, ler nas entrelinhas. Isso dá margem à uma outra 

interpretação do mesmo vocábulo. Trata-se de religare definido como religar, unir, juntar algo 

que havia sido perdido ou esquecido (no caso, o vínculo que liga a humanidade à divindade).  

A raiz do projeto de pesquisa está na esteira daquilo que vem sendo debatido nesse 

texto. O paradigma ecológico no trabalho dos autores Steil e Carvalho (2014) e também no 

trabalho de Chiesa (2017) faz diferentes imbricações. Em comum fez-se o destaque das 

dimensões ou dos saberes advindos da relação com o sagrado, com a arte e com os 

conhecimentos populares. Articular a experiência popular de organização no combate à fome 

(situação de parte dos sujeitos da pesquisa), os saberes oriundos de quem vive na fronteira 

entre ter e não ter o alimento necessário para sobrevivência; a espiritualidade inaciana nos 

seus mais de 500 anos de trajetória nos meios populares por todos os continentes; e a educação 

popular em particular nas leituras de Paulo Freire e trazidas para esse contexto é uma atividade 

desafiadora.  

Para Chiesa (2017), Ingold argumenta que “[...] a vida é, numa única sentença, um 

movimento de abertura” (p. 414). Segundo esse autor, a referida ideia foi abandonada pela 

Antropologia. O mesmo autor aponta que um de seus maiores objetivos acadêmicos e 

conceituais é trazer a Antropologia de volta à vida, ou melhor, trazer a vida de volta à 
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Antropologia. Sustenta, ainda, que a Antropologia deixou sua vocação primordial, qual seja a 

de investigar as condições e potencialidades da vida humana. Tornou-se uma disciplina 

fragmentada (e fragmentadora), fechada para perceber o mundo tal como vivenciado ou 

experimentado por aqueles que o habitam. Segundo o autor as “[...] pessoas não devem ser 

entendidas como fragmentos isolados e acabados, pois elas vivem e percebem o mundo não 

como dividido em blocos cristalizados, mas sim como um processo contínuo” (CHIESA, 

2017, p. 414).  

Compreende-se que o paradigma em diálogo apresenta à seguinte ideia: 

 
Do predomínio paradigmático do mundo inanimado da física mecânica (o mundo 

das bolas de bilhar se chocando numa imagem repetida por Bateson) para um 

paradigma oriundo dos sistemas biológicos e sociais com direito a uma crítica à 

concepção de sujeito desvinculado de seu objeto (VELHO, 2010, p. 218). 
 

Nesse debate sobre paradigmas da Antropologia, que é extensivo ao conhecimento 

científico, Chiesa (2017) apresenta uma diferenciação que Ingold, parafraseando Heiddeger, 

faz acerca das noções de objeto e coisa. Segundo este “[...] o objeto coloca-se diante de nós 

como um fato consumado [...] com superfícies externas e congeladas. A coisa por sua vez é 

um acontecer, um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam. Observar uma coisa não é ser 

trancado do lado de fora, mas ser convidado para reunião” (p. 415). 

Nesse sentido, faz-se possível pensar que um pássaro não pode ser entendido isolado 

do ar que o possibilita respirar e voar. O mesmo serve para o peixe caso seja retirado da água, 

pois “[...] o pássaro é o seu voar; o peixe é o seu nadar” (INGOLD, 2012, p. 33). Nesse sentido, 

propor e propor-se a uma pesquisa-ação ou participante nos bairros de periferia em cidade de 

Pelotas, Rio Grande do Sul é como ser pesquisador onde e da forma que se faz necessária. 

Longe da periferia e daquele conjunto de fluxos e convergências de atores e processos 

reunidos nessa experiência de ação de combate à fome não poderia haver realização como 

estudante de pós-graduação e pesquisador. 

 

Entre objetos e coisas 

 

É possível fazer uma relação entre o que afirmam Chiesa e Ingold com a pesquisa-

ação que se pretende realizar, tal que se está como pesquisador de humanidades ao contrário 

de objetos. Pode-se citar o movimento que está acontecendo entre as lideranças do trabalho 

comunitário de combate à fome e as famílias que recebem as cestas básicas, qual seja, os 
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primeiros movimentos de formação de um grupo de geração de renda, inspirados nos 

princípios da economia solidária. 

Tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa participante pressupõem o engajamento do 

pesquisador no ambiente da pesquisa, assim como seu compromisso ético e político com as 

comunidades pesquisadas. A pesquisa que se está começando a desenvolver nos bairros da 

periferia, na cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, se propõe a estar estreitamente associada 

com a “[...] resolução de um problema coletivo” (THIOLLENT, 1985, p. 14), envolvendo 

comunidade e pesquisadores de forma cooperativa e participativa, conforme determinam os 

encaminhamentos de uma pesquisa-ação e de uma pesquisa participante. É fundamental 

afirmar que esta pesquisa está em fase de construção, sendo que ainda não há dados de análise. 

Por enquanto está sendo feita uma discussão teórica. 

Para que essa demanda se cumpra Loureiro e Franco desenvolvem um debate acerca 

das possibilidades pedagógicas e dialógicas do círculo de cultura freiriano na educação 

ambiental. Categorias como trabalho, práxis e diálogo, caras à tradição crítica em educação, 

são abordadas pelos autores e, na proposta de Paulo freire, trabalhadas no contato com os 

sujeitos do processo de pesquisa. Para Freire o ser humano deve ser entendido “como um ser 

criador e recriador que, através do trabalho, vai alterando a realidade” (Freire, 2002, p. 132). 

Para Layrargues Paulo Freire é luz, energia, ânimo para todos os que lutam pelo 

projeto alternativo de sociedade, pela justiça social e cuidado com as diferentes formas de 

vida. Layrargues elenca alguns aspectos para a transformação social no sentido de um projeto 

de sociedade contra hegemônico: “a necessidade de se compreender o mundo em que 

vivemos; flagrar na cotidianidade da vida todos os tempos e espaços, os momentos precisos e 

lugares exatos que ocorrem os processos de reprodução social” (Layrargues, 2012, p. 7); o 

reconhecimento de uma condição comum daqueles que estão excluídos, injustiçados, 

perseguidos pela organização social hegemônica; a percepção de interesses, objetivos, 

culturas, necessidades entre os sujeitos (pessoas e instituições) que se põe a lutar a favor do 

projeto alternativo; e a consciência de que o projeto hegemônico não quer deixar que as 

mudanças radicais ocorram. 

Ao refletir sobre a sociedade capitalista no Brasil é perceptível que seres humanos 

são tratados como se fossem coisas. Aproximando o referencial sobre a educação ambiental 

crítica afirma-se que não há contradição entre a valorização da pedra, dos pets e de outras 

formas de vida com as quais compartilhamos este espaço e tempo, e as vidas humanas, com 

suas diferenças e desigualdades.  
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Faz-se interessante notar no processo de buscar pontos em comum de diferentes 

autores como fazem Steil e Carvalho (2014), sobre o “[...] esforço para a superação de 

dualidades modernas” (p. 164) tais como corpo e mente, natureza e cultura. Sabe-se que as 

atividades corporais, com raras exceções (ínfima proporção de atletas de alto rendimento) são 

menos valorizadas entre as profissões do que as atividades consideradas intelectuais. 

Trabalhos de pesquisa, na área das Ciências Sociais, realizadas no Brasil 

recentemente apontam para uma reprodução das atividades pouco valorizadas 

profissionalmente entre as classes populares de pais para filhos. “Crianças que brincam com 

o carrinho de mão do pai servente de pedreiro, aprendem a ser, afetivamente, pela 

identificação com quem se ama, trabalhadores manuais desqualificados” (SOUZA, 2017, p. 

88). 

Por outro lado, a criança que vê seus pais lendo jornal, convive com livros, possui 

acesso à língua estrangeira, na maior parte das circunstâncias acaba seguindo os passos dos 

pais, sendo preparada para os cargos valorizados da sociedade. 

 

Injustiça socioambiental e a busca por alimento 

 

No artigo intitulado Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras, 

Tsing (2015) comenta sobre um “[...] lugar familiar na paisagem” (p. 181). Segundo a autora, 

os lugares familiares são “[...] o início da apreciação das interações multiespécies” (p. 181). 

No caso da pesquisa em questão, a aproximação ao bairro de periferia, construindo 

uma aproximação a autora, é favorecer ao diálogo multiclasses sem excluir a proximidade 

familiar movida pela comunhão na luta por transformação. Lugares familiares, a partir da 

leitura do artigo referido, indica a formação de laços que estão para além do núcleo familiar 

entendido como pai, mãe e filhos. 

Tsing (2015) aborda também a questão da busca por alimento como algo relacionado 

com os lugares familiares, uma vez que para encontrar, durante a história humana, alguma 

planta, animal ou fungo útil “[...] os forrageadores (os que estão em busca por alimento) 

localizavam lugares familiares e retornavam a eles continuamente” (p. 181). É interessante 

observar que a pesquisa que se está construindo contextualiza-se em um território de exclusão 

social e tem como sujeitos da mesma as famílias que procuram as comunidades eclesiais de 

base a fim de buscar alimentos.  
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Essas famílias não possuem necessariamente laços de fé com a religião católica, mas 

geralmente são conhecidas pelos agentes da Rede Solidária de Combate à Fome em relação à 

sua condição indigna de sobrevivência. 

Para Acselrad (2010) é fundamental fazer uma leitura do contexto de exclusão social 

em que se está atuando, pois “[...] 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, 2010, p. 

109). Nos bairros em que se está inserido a fome é premente, o tráfico de drogas, a falta de 

acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), o lixo pelas esquinas, o desemprego e tantas outras 

dificuldades constituem-se como fruto da injustiça que é social e ambiental. 

Dessa maneira, a reconstrução de uma Rede Solidária de Combate à Fome no 

território dos bairros de periferia acontece pela participação dos representantes das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), dos voluntários, da Cáritas de Pelotas, e da 

Universidade Católica de Pelotas, com o apoio do Observatório Luciano Mendes de Almeida. 

Essa é uma proposta de construir outro mundo, de acordo com os “[...] valores e 

práticas da justiça ambiental” (ACSELRAD, 2010, p. 112). A proposta vai ao sentido de 

favorecer “[...] a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e 

organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos alternativos de 

desenvolvimento” (ACSELRAD, 2010, p. 112). 

Nesse sentido, também é importante a discussão que Haraway traz acerca da teoria, 

uma vez que mergulha-se na prática, e busca-se a práxis, isto é, uma alimentando a outra 

(prática e teoria). A mesma autora afirma ter aprendido com Clifford que as narrativas e teorias 

devem ser “[...] grandes o bastante (e não mais que isso) para reunir as complexidades e manter 

as bordas abertas e ávidas por novas e velhas conexões surpreendentes” (CLIFFORD apud 

HARAWAY, 2016, p. 141). 

Buscando manter esse espírito de trabalho para novas conexões, e tendo como 

referencial a pedagogia da libertação de Paulo Freire e a sociologia de Jessé Souza, propõe-se 

agregar, ainda, a discussão outras autoras. 

 

Contexto histórico das comunidades da pesquisa 

 

Dessa forma, retoma-se Tsing (2015) ao comentar que a “[...] monocultura foi o 

motor da expansão europeia. As chamadas plantations produziram a riqueza – e o modus 



 

364  
 

operandi – que permitiu aos europeus dominarem o mundo [...]. As plantations são sistemas 

de plantio ordenado realizados por mão de obra de não proprietários e direcionados à 

exportação” (p. 189). 

O Brasil não foi diferente de outros lugares do mundo nesse aspecto. As 

monoculturas do açúcar e do café formataram um padrão de organização social. “As plantas 

eram exóticas; o trabalho era realizado à força por meio da escravidão, de contratos e de 

conquistas” (p. 189). Os brasileiros foram habituados a entender a agricultura de uma única 

maneira de ser praticada, ou seja, o agronegócio contemporâneo foi formatado no contexto 

das plantations. 

Para contextualizar os bairros periféricos da cidade de Pelotas é preciso recorrer à 

formação histórica dessa cidade. Para Gutierrez (2001), durante o século XVIII, precisamente 

em 1758, um português chamado Thomaz Luis Osório ganhou, por ter combatido a favor da 

coroa portuguesa, as terras onde hoje está situada a cidade de Pelotas. Hoje, ainda, há um 

marco, que é o pórtico, situado na praia do Laranjal e que foi o local onde Thomaz Osório 

teria vivido os primeiros anos após sua chegada ao sul do Brasil. 

Ainda para Gutierrez (2001), em 1777 houve uma grande seca no Nordeste do Brasil. 

O charque era produzido para alimentação dos negros escravizados e, diante da magreza e 

morte dos bois um grande charqueador chamado Pinto Martins procurou por todo o litoral 

brasileiro um lugar adequado para reiniciar sua empresa, tal que o encontrou no Arroio 

Pelotas. No final do século 18 e durante o século 19 o mesmo arroio tinha suas águas 

avermelhadas devido à quantidade de sangue oriunda do sacrifício de milhões de animais. 

Se a monocultura é um padrão domesticador de uma espécie, contrastando com a 

produção dos pequenos agricultores onde há maior diversidade de espécies, a pecuária, já 

desde a época de Pinto Martins mostrou-se semelhante, uma vez que encontrou nos campos 

sul rio grandenses o gado espalhado depois dos conflitos na região das missões jesuíticas os 

quais foram direcionados para as charqueadas. Assim a pecuária, também, apresentou-se 

como padrão econômico único, mas consta, ainda, uma ressalva de que durante o inverno os 

escravizados eram destinados ao trabalho nas olarias. 

 
Pode-se imaginar que, logo após a disseminação do gado bovino e equino sobre os 

campos, sem que houvessem predadores especializados e com ampla abundância de 

alimentos, houvesse um crescimento exponencial das populações, as quais 

rapidamente, sobre um período de 42 anos, passaram de 5.000 cabeças para 48 

milhões de cabeças (CRUZ; GUADAGNIN, s.d., p. 165). 
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É verdade que o gado adaptou-se à vegetação e ao bioma pampa como um todo 

porque nestas mesmas terras, em épocas passadas, outros mamíferos de grande porte haviam 

vivido. A presença dos povos pré-colombianos nos últimos 12 mil anos provocou uma 

mudança brusca no regime de perturbações do sistema, como a ocorrida com a introdução do 

manejo humano do fogo para a caça, de forma crônica e com intensidade crescente. Para Cruz 

e Guadagnin (s.d.), o sistema derivou para um novo estado de estabilidade, com ajustes que 

levaram à extinção da megafauna e mudanças da fisionomia dos campos. 

Ao retomar a discussão sobre as monoculturas Tsing (2015) afirma que: “[...] para os 

monocultores isso só era possível na medida em que uma subespécie humana era formulada e 

produzida à força: alguém tinha que trabalhar na lavoura de cana” (p. 190). No caso em 

questão as charqueadas. Aqui é importante fazer uma relação entre a expressão utilizada pela 

autora (subespécie humana) e a expressão utilizada por Jessé Souza: subcidadania ou ralé 

brasileira.  Para este autor após a abolição da escravatura ocorre “[...] o abandono secular do 

negro e do dependente de qualquer cor à própria sorte a causa óbvia de sua inadaptação” 

(SOUZA, 2018, p. 230). De certa forma, o abandono ao qual se refere o autor é a continuação 

da escravidão em outros níveis. 

Ainda segundo Souza, “[...] a igreja cristã institucionalizou a separação entre espírito 

e corpo” (SOUZA, 2018, p. 11).  Essas ideias estão hoje naturalizadas e não mais refletidas. 

Separa-se o mundo inteiro em espírito, tudo que é nobre, e o corpo, tudo o que é ameaçador e 

digno de repressão. Assim, separam-se as classes sociais em classes do espírito, as classes 

“superiores”, e classes do trabalho manual e corporal, as classes “inferiores”. 

Para Tsing (2015), referindo-se a conquista europeia e seu padrão discursivo de 

higiene científica e eugenia durante o século 19 as famílias com privilégios se fortaleceram 

com o avanço da ideia de raça. “As mulheres de alta classe se tornaram vulneráveis anjos do 

lar, enquanto as mulheres pobres eram acusadas de agentes de infecções.” (TSING, 2015, p. 

192). Para ambas as mulheres foi ordenado a reprodução, tal que para as famílias pobres em 

função da força de trabalho e para as famílias com privilégios com intuito de fortalecer a ideia 

de raça, já que as mulheres tinham de gerar seus herdeiros. 

 

Considerações Finais 

 

Pondera-se que aceitar a reflexão sobre o sagrado em ambiente acadêmico, ainda, 

parece fora de contexto, mesmo porque leituras elaboradas no final dos anos 90 sinalizavam 
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esta situação. A mãe das ciências, a física, no século XX sofre transformações com as 

descobertas da física subatômica, por exemplo. A abertura para o mistério, o trânsito em um 

campo que tem suas racionalidades, mas que não se fecha nessa determinação. É interessante 

como a temática ambiental também se abre para dialogar com saberes oriundos de diferentes 

tradições espirituais. 

Espera-se ter atingido os objetivos do texto ao se visualizar, no caso do projeto 

existente no âmbito eclesial dos bairros de periferia, na cidade de Pelotas, que é possível 

demonstrar que determinadas abordagens e vivências do sagrado estão no contexto vivido, 

embora não desprezem o transcendente. A iniciativa de formação de um grupo de geração de 

renda e os cursos que abordam formações humanas que ali ocorrem sinalizam para isso. 

A pesquisa de doutorado que se constrói nesse espaço ainda está em fase inicial e 

representantes de seu marco teórico, como Paulo Freire e Jessé Souza foram sinalizados neste 

artigo. Por isso ainda não há dados para análise, mas discute-se teoricamente. Também 

Loureiro e Layrargues, dentro da perspectiva crítica da educação ambiental, dão consistência 

teórica e metodológica para a proposta.  

Outro ponto que se considera importante para demarcar o encontro entre o sagrado e 

a materialidade, necessária para a vida de todo e qualquer ser humano, é aquilo que Acselrad 

chama de injustiça ambiental. No Brasil e pelo planeta, as consequências dos ataques à 

natureza recaem sobre os mais pobres na totalidade das vezes. Inversamente, os seus 

benefícios são privados para a ampla parcela da população, em aspectos que vão desde o que 

comer e morar até a qualidade do ar que se respira, a água que se toma e o acesso a espaços 

de lazer. 

A discussão feita neste texto que articula as raízes do agronegócio, isto é, as 

plantations, com as raízes das relações capitalistas da carne, as charqueadas, embora careçam 

de maior aprofundamento, podem sinalizar para o processo de formação de uma subcidadania 

existente hoje especialmente nos países periféricos do capitalismo internacional.  

Compreende-se, ainda, que a história da relação do corpo e do espírito, apontada no 

texto por Souza como obra da tradição ocidental cristã promovam consequências como a 

valorização de certos ofícios e menosprezo de outros, sinalizando a historicidade do sagrado. 

O sagrado atravessa a história humana tanto nas esferas culturais e sociais quanto na esfera 

individual, tal que sua abordagem, faz com que os olhares mudem diante da história. Espera-

se ter trazido no texto a articulação de saberes que o paradigma ecológico se propõe, não só 

quando se fala de seus princípios, presentes nas referências de Steil e Carvalho e também de 
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Chiesa, mas na constância do artigo, fazendo paralelos entre o antigo e o atual, entre religioso 

e científico, entre natureza e humanidade, entre corpo, espírito e mente. 

Em algumas circunstâncias o que se vê como sagrado não é a partir de outras 

perspectivas. Enfim, como indica Descola no início do artigo, como muitos outros modelos 

civilizatórios já se constituíram no planeta, a esperança de algum que contemple o sagrado 

possa ser a esperança de uma vida justa para todos e para as demais formas de vida. 
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O Trabalho Técnico-Social no Bairro Getúlio Vargas: um estudo de caso que visa à 

construção de uma Educação Ambiental Emancipatória. 
 

Anderson Pires de Souza1 

Lúcia Socoowski de Anello 

Thaís Gonçalves Saggiomo 

 
Resumo: O presente trabalho visa tratar do Trabalho Técnico Social desenvolvido no BGV. Desde o ano de 

2016 uma equipe de pesquisadores da FURG, vêm buscando analisar o processo de expansão portuária ocorrido 

no bairro. Ao longo destes quatros anos parte dos moradores da parte mais periférico do BGV passou por um 

processo de desterritorialização, fazendo com que estes moradores tivessem que morar num conjunto 

habitacional de interesse social.O que inicialmente parecia algo interessante do ponto de vista da justiça social 

têm se mostrado algo complexo, pois ao mesmo tempo em que estas pessoas conquistaram uma nova moradia, 

elas precisam criar pactos de sociabilidade diferentes, bem como necessitam aprender a conviver  em conjunto, 

algo que desafia a ideia de uma Educação Ambiental Emancipatória, e este será o conflito analisado. 

 

Palavras-chave: Conflito Socioambiental; Desterritorialização. 

 

 

Trabajo Técnico-Social en el Barrio Getúlio Vargas: un estudio de caso que tiene como 

objetivo construir una Educación Ambiental Emancipatoria. 
 
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo abordar el Trabajo Técnico Social desarrollado en BGV. 

Desde 2016, un equipo de investigadores de FURG busca analizar el proceso de expansión portuaria que tuvo 

lugar en el barrio. Durante estos cuatro años, parte de los vecinos de la zona más periférica de la BGV ha pasado 

por un proceso de desterritorialización, haciendo que estos vecinos tengan que vivir en un conjunto habitacional 

de interés social.  Lo que inicialmente parecía interesante desde el punto de vista de la justicia social ha resultado 

ser algo complejo, porque al mismo tiempo que estas personas han conquistado un nuevo hogar, necesitan crear 

diferentes pactos de sociabilidad, así como también necesitan aprender a convivir, algo. que desafía la idea de 

Educación Ambiental Emancipatoria, y este será el conflicto analizado. 

 

Palavras-clave: Conflicto Socioambiental; Desterritorialización. 

 

 

Technical-Social Work in Getúlio Vargas Neighborhood: a case study that aims to 

build an Emancipatory Environmental Education. 

 
Abstract: The present work aims to deal with the Social Technical Work developed at BGV. Since 2016, a team 

of researchers from FURG has been seeking to analyze the port expansion process that took place in the 

neighborhood. Over these four years, part of the residents of the most peripheral part of the BGV has gone 

through a process of deterritorialization, making these residents have to live in a housing complex of social 

interest. What initially seemed interesting from the point of view of social justice has proved to be somewhat 

complex, because at the same time that these people have conquered a new home, they need to create different 

sociability pacts, as well as they need to learn to live together, something that challenges the idea of Emancipatory 

Environmental Education, and this will be the conflict analyzed. 

 

Keywords: Socio-environmental conflict; Desterritorialization 
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Introdução 

 

O direito à moradia é um dos direitos mais básicos que a espécie humana possui. Se 

de modo objetivo essa realidade é inegável, pois o homem precisa habitar um lugar e ao fazer 

isso ele interage com a sociedade e construí uma identidade que ao mesmo tempo em que 

pode ser individual, pode ser coletiva. Num país historicamente desigual como o Brasil 

analisar a questão da moradia da posse do solo é algo do ponto de vista científico e humano 

ao mesmo tempo complexa e dramática. Tendo isso como premissa, essa teve visa tratar como 

a Educação Ambiental como práxis transformadora e emancipatória, vendo a organização dos 

moradores dos conjuntos Residenciais Getúlio Vargas I e II como uma experiência contra 

hegemônica.  

Antes de se conceituar o que se entende por ser a contra hegemonia é preciso que se 

entenda o que é a hegemonia e como ela se manifesta. Para realizar essa análise recorreu-se 

ao legado teórico do filósofo italiano, Antônio Gramsci que ao longo de sua trajetória 

intelectual estudou esse tema. Gramsci (2002) entende que a hegemonia não é uma coerção 

social pura e simples, mas sim uma forma de dirigir a cultura, de construir valores e normas 

de conduta que atingem certa popularidade e começam a ser aceitas pela maior arte da 

sociedade. Gramsci entendia que para a hegemonia poder se processar era necessário que uma 

determinada classe social liderasse o processo histórico e por meio disso conseguisse 

disseminar suas ideias e sua forma de enxergar e de conseguir interpretar o mundo. Quando 

as ideias que desejassem mudança sofressem um processo de espalhamento e de circulação ao 

redor da sociedade, a contra hegemonia se processa, fazendo com que se construísse uma nova 

forma de hegemonia e de modo de atua no mundo. Feito isso, investigar as ações 

desempenhadas pelos moradores nos conjuntos habitacionais apontados acima, ver-se-á de 

que tais posicionamentos representam de fato a contra hegemonia frente ao capitalismo 

econômico-portuário que fundamentam a dinâmica econômica e social do município de Rio 

Grande. 

 

Fundamentação Teórica 

 

O embasamento teórico deste trabalho parte da compreensão existente na Educação 

Ambiental Transformadora de viés emancipatório e popular, segundo o qual a realidade não 

está dada, ela vai se formando e se construindo através das posturas dos agentes sociais, das 
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populações envolvidas, de seus dramas, sonhos, anseios, disputas, emoções, conflitos e das 

condições materiais concretas em que a vida é produzida, ou seja, pela práxis dos sujeitos 

envolvidos. Além disso, a Educação Ambiental nessa vertente é definida como aquela que 

empodera civicamente os cidadãos, capacitando-os criticamente no processo de atuação em 

sua própria realidade.   Isso exige uma abertura a temas relacionados ao cotidiano e à 

experiência de vida de cada um dos cidadãos. 

Loureiro (2004) afirma que a Educação Ambiental, que se julgue libertária e 

transformadora, não pode ter uma visão elitista da realidade. O autor argumenta que a 

construção do conhecimento não pode se dar de modo alheio à vivência das comunidades nas 

quais as pessoas estão inseridas. Os saberes locais, as percepções dos moradores e sua 

compreensão em relação ao mundo são coisas que devem ser levadas em consideração por 

parte do educador ambiental. Tais questões que estiveram presentes no estudo de mestrado, 

continuam sendo centrais para a consolidação do projeto de tese que defendo. 

Do ponto de vista do histórico da Educação Ambiental, cabe destacar o que explica 

Reigota (2009): após o fim da Conferência Ambiental do Rio de Janeiro ocorrida em 1992, 

duas perspectivas se firmaram como paradigma na Educação Ambiental. A primeira é de viés 

conservacionista e preservacionista, estando bastante em voga durante a década de 90 do 

século passado. A segunda surgiu após a Eco 92 e tem seu enfoque voltado aos movimentos 

de cidadania, por meio de uma perspectiva crítica, pedagógica e política.  

O envolvimento em projetos que tratem de comunidades remonta a uma importante 

contribuição teórica de Quintas (2004) que revela que diferentemente do que muitos pensam, 

a Educação Ambiental não trabalha com a ideia de coesão ambiental e de harmonia no sentido 

de que todos os sujeitos envolvidos sejam harmônicos e trabalhem conjuntamente entre si. 

Pelo contrário, para tal intelectual a Educação Ambiental deve ensejar que grupos 

historicamente discriminados e excluídos da participação política possam falar, questionar e 

apontar sua forma de enxergar a realidade, todavia isso não se dá geralmente sem conflitos, 

choques e até mesmo desavenças, o que faz com que se pense em um modelo socioambiental 

complexo, onde o político, o econômico e o cultural, esferas justapostas, mas por vezes vistas 

como separadas, devem se problematizadas e analisadas nas suas especificidades e nas suas 

semelhanças, afim de que a proposta de uma Educação Ambiental Transformadora e 

Emancipatória não seja somente um conceito amorfo, mas sim uma prática metodológica e 

social. 
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Conceitos que são importantes, também, para o desenvolvimento da pesquisa são os 

de hegemonia e contra hegemonia. Afinal, o que se busca é analisar em que medida a 

organização da comunidade que reside nos condomínios GV I e GV II se aproxima da última. 

Para Gramsci (1978), o pensamento hegemônico é aquele das classes dominantes e das elites 

econômicas. O discurso hegemônico pertence à elite portuária e à elite imobiliária do 

município de Rio Grande que justificam a expansão portuária como sendo benéfica para o 

município riograndino por representar progresso, se tomarmos como exemplo o contexto que 

investigado aqui. Tal discurso é tão forte que os principais grupos midiáticos da cidade de Rio 

Grande como RBS TV, Rádio Oceano e outros, não só veiculam, como reforçam tais 

argumentos, que se espalham a diferentes segmentos da população.  Há, então, a construção 

de um consenso social, ou seja, da noção de que esse processo é benéfico e inevitável, não 

havendo possibilidade de questionamento. A partir do momento em que esse benefício é 

negado ou questionado, há a presença de uma noção contra hegemônica.  Gramsci (1978) 

compreendia que a contra hegemonia é um processo que se dá no momento em que os 

explorados começam a entender a situação de exploração em que vivem e buscam tomar uma 

atitude frente a isso. 

Pensar no processo de deslocamento dos moradores do BGV e a forma como se 

organizam a partir do processo de remoção que viveram em função do processo de 

desenvolvimento do capital requer sensibilidade para entender os caminhos trilhados, as 

disputas que estão colocadas (hegemonia e contra hegemonia) e como a Educação Ambiental 

pode ser um mecanismo de entendimento e de mitigação dos danos causados por este 

processo.  

A Educação Ambiental, enquanto práxis transformadoras, tem papel importante na 

busca da construção coletiva de sociedades sustentáveis. Em contextos marcados por 

alterações na dinâmica socioambiental, em que comunidades sofrem os impactos decorridos 

de um processo de reassentamento, é fundamental problematizar a forma como isso acontece, 

bem como as ações desenvolvidas no campo da Educação Ambiental. Isso precisa ser feito 

com a finalidade de superar os desafios e minorar as alterações negativas sofridas do ponto de 

vista social, ambiental, econômico e político pelo contingente populacional afetado. 

O desenvolvimento das atividades portuárias na cidade do Rio Grande a partir da 

segunda metade do século XX contribuiu para que movimentos de deslocamentos humanos 

para as áreas adjacentes a tal empreendimento e a constituição do Bairro Getúlio Vargas, o 
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qual resulta do crescimento operacional do Porto e o processo de industrialização 

correlacionado. 

Se por um lado, há geração de capital e movimentações financeiras vultosas; há, 

contraditoriamente, um quadro de precarização da forma de vida das populações moradoras 

de seu entorno, das condições de trabalho, de acesso a bens e recursos fundamentais para a 

vida com dignidade: isso se materializa de várias formas, inclusive nas constituições de um 

espaço urbano irregular, oriundo de processos de ocupação desordenada de áreas públicas; 

sem saneamento básico, segurança e promoção a políticas públicas que garantam a superação 

desse quadro de injustiça ambiental. Sobre tal questão, Acselrad (2002, p. 06), afirma que: “os 

grupos sociais de menor renda, em geral, são os que têm menor acesso ao ar puro, água 

potável, ao saneamento básico e à segurança fundiária”. Isso faz com que a forma de 

organização econômica gere “um processo de exclusão territorial e social que, nas cidades, 

leva à periferização de grande massa de trabalhadores” (Acselrad, 2002, p. 07). 

Em que pese tais questões, as famílias reassentadas precisam resistir e empreender 

esforços no sentido de garantir que os condomínios possam ser um espaço compartilho e 

construído por todos, com um processo de gestão que possibilite a continuidade do 

empreendimento e buscando minorar situações de insegurança, vulnerabilidade ou injustiça, 

sejam elas do ponto de vista social, ambiental, econômico ou político. As práticas no campo 

da Educação Ambiental Não-formal, que fomentam discussões, dialogam com os moradores, 

buscam a conscientização e emancipação são ferramentas fundamentais para a concretização 

de tais questões. 

 

Metodologia  

 

Tendo em vista a natureza da pesquisa que pretendo desenvolver, a proposta 

metodológica partirá do aprofundamento teórico acerca de temas que são fundamentais para 

a qualificação da análise que será construída. Desse modo, a intenção é dar prosseguimento 

às sistematizações e problematizações acerca da Educação Ambiental, nomeadamente no que 

diz respeito a sua vertente crítica e transformadora, a expansão do capitalismo e os processos 

de desapropriação, de precarização da vida e crise ambiental que isso engendra, a hegemonia 

e a contra hegemonia, as estratégias de resistência, a construção participativa e popular e se 

potencial transformador no campo da educação não-formal. 
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No que diz respeito à pesquisa de campo que será realizada junto aos moradores dos 

Residenciais GV I e GV II, a proposta é articular três instrumentos no que tange à coleta de 

dados: 

 Entrevistas semiestruturadas, realizadas nas moradias das famílias; 

 Acompanhamento das assembleias e reuniões realizadas nos condomínios; 

 Observação dos espaços de uso coletivo do condomínio. 

O refinamento do processo metodológico será efetuado no decorrer da pesquisa, 

contudo, a intenção é realizar as entrevistas com pelo menos quatro moradores de cada um 

dos cinco andares de ambos os condomínios, o que totalizará 40 famílias que integrarão o 

estudo através das entrevistas. Durante a realização dos diálogos, de forma semi-estruturada, 

se buscará entender como os sujeitos de pesquisa estão significando e, para além disso, 

vivenciando os novos desafios oriundos do processo de reassentamento, no que concerne a 

forma de organização do condomínio, a interação com os demais moderadores, a intervenção 

do Poder Público, as estratégias de superação das dificuldades e desafios enfrentados e demais 

questões, que estão presentes no roteiro do instrumento utilizado. A opção pelo uso de 

entrevistas semi-estruturadas se deve ao fato de permitir “o acesso a dados de difícil obtenção 

por meio da observação direta, tais como, sentimentos, pensamentos e intenções. O propósito 

da entrevista é fazer com que o entrevistador se coloque dentro da perspectiva do entrevistado” 

(Martins e Bógus, 2004, p. 49). 

Para concretizar tal objetivo, serão feitas também observações nos diferentes espaços 

de convivência do condomínio, o que será realizado com a concordância dos síndicos de 

ambos os empreendimentos e de seus moradores. A anuência dos moradores será fundamental 

também para a participação nas assembleias e demais reuniões, as quais permitirão conhecer 

as formas de organização e gestão do condomínio. 

A análise dos dados qualitativos coletados será realizada com base na Análise Textual 

Discursiva – ATD, que se trata de um processo minucioso e rigoroso de estudo e 

sistematização do conjunto de dados arrolados pelo pesquisador, sendo desenvolvida em três 

passos: 

 Unitarização: que corresponde a desmontagem dos textos e sua análise aprofundada, 

buscando construir relações entre cada uma das unidades, conforme Mores e Galiazzi 

(2007). 

 Categorização: as unidades são reagrupadas. Essa etapa corresponde “corresponde a 

simplificações, reduções e sínteses de informações de pesquisa, concretizados por 
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comparação e diferenciação de elementos unitários, resultando em formação de 

conjunto de elementos que possuem algo em comum. (MORAES; GALIAZZI, 2007, 

p.75).  

 Construção de metatextos: Trata-se do objetivo central dessa metodologia de análise, 

posto que “nesse processo constroem-se estruturas de categorias, que ao serem 

transformadas em textos, encaminham descrições e interpretações capazes de 

apresentarem novos modos de compreender os fenômenos investigados” (MORAES; 

GALIAZZI, 2007, p. 89).  

Entendo que no desenrolar da pesquisa são possíveis adaptações e alterações no 

percurso metodológico, as quais contribuam para a confirmação ou não da hipótese 

apresentada, bem como contemplem os objetivos definidos no estudo. Estes serão realizados 

a luz do aporte teórico da pesquisa e das convicções do pesquisador, as quais perpassam os 

saberes/fazeres da Educação Ambiental crítica e transformadora e o papel protagonistas dos 

sujeitos envolvidos no estudo. 

 

Resultados e discussões 

 

Falar da importância de uma pesquisa que envolve um complexo processo de 

reassentamento de centenas de famílias em função de interesses de expansão do capital, no 

campo da Educação Ambiental, implica pensar sobre o papel de tal área do conhecimento e 

dos processos educativos não formais ou informais que engendra. 

Inicialmente, é necessário compreender que a Educação Ambiental é um conceito que 

perpassa a todas as relações sociais, que diz respeito à forma como nos organizamos e 

interagimos no e com o mundo. Quando o contexto em que nos movemos é marcado por 

vulnerabilidade socioambiental e econômica isso se torna ainda mais evidente. Desse modo, 

é preciso que haja mais estudos que articulem a Educação Ambiental Popular e Emancipatória 

com os dilemas e demandas comunitárias e que pense na possibilidade de ações que 

contrariem a visão materialista e egoísta que caracteriza os principais valores da sociedade 

capitalista, o que levará a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

Da experiência no trabalho com os moradores dos Residenciais BGV I e BGV II, foi 

possível perceber o quanto as questões sociais, políticas, econômicas, ecológicas e ambientais 

estão presentes no cotidiano e forçam os moradores a, de forma coletiva, construírem 
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mediações e soluções aos problemas vivenciados, os quais são de diversas ordens: uso dos 

espaços, respeito ao outro, manutenção de suas casas e do condomínio em sua totalidade, 

criação e cumprimento de regras estabelecidas coletivamente, conflitos e situações que 

exigem dialogo e busca de soluções. 

Em espaços como o que pretendo seguir estudando, estão presentes diferentes 

gerações, sujeitos que tr azem diferentes trajetórias, que criam formas de sobrevivência, 

que são marcados por um longo tempo de insegurança no que tange ao seu processo de 

remoção, que convivem hodiernamente com a insegurança e com a injustiça, sejam elas do 

ponto de vista ambiental, cultural, político ou econômico. 

Para que os Condomínios possam se organizar da melhor forma possível, foram 

criadas regras, eleitos síndicos, representantes por andares, são realizadas assembleias, 

reuniões, atividades de confraternização, projetos educativos e intervenções no sentido de 

mediar conflitos, que se caracterizam como importantes espaços em que práticas educativas 

não formais se materializam. Essas são um campo fecundo de estudo na linha de pesquisa 

“Educação Ambiental Não formal” e precisam ser analisadas, pois trata-se de uma experiência 

que pode contribuir não apenas para que entendamos com mais clareza o potencial 

transformador da educação, mas também o quanto são contra hegemônicas e indispensáveis 

às formas de organização consolidadas pela classe trabalhadora, que sofre com as exigências 

da expansão do capital, mas se reconstrói e cria novas possibilidades e relações de produção 

de sua vida e história. 

Analisar a forma como se organizam os moradores dos condomínios BGV I e BGV II, 

como se pode perceber é mais do que mapear uma prática de Educação Ambiental Não-formal, 

afinal, é a continuidade de um diálogo que começou através do TTS, se estendeu durante o 

estudo de Mestrado e agora busca se complexificar, na elaboração de uma tese de Doutorado 

que aborde os limites e possibilidades da construção coletiva, das utopias possíveis e da 

importância da autogestão e da participação popular no contexto de empreendimentos 

habitacionais para comunidades em situação de vulnerabilidade, que são criados em função 

de interesses capitalistas.   Considerações finais 

 

Ao término deste trabalho entende-se que uma Educação Ambiental Popular e 

Emancipatória é uma tarefa difícil de ser realizada no Bairro Getúlio Vargas, porque a 

comunidade que habita este bairro é muito carente, bem como o processo de construção de 

conjuntos habitacionais envolve questões que não foram devidamente relacionadas. 
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Inicialmente deveria se ter pensado na história dos moradores que foram habitar estes 

conjuntos habitacionais. Teriam elas as necessárias condições de morar neste lugar? Foram 

elas ouvidas no que se refere as suas demandas e necessidades pessoais? Estariam elas 

preparadas e aptas para morar num local diferente do seu de origem, com  realidades diferentes 

e num processo de expansão portuária? São questões que ficam em aberto e que ao fim deste 

texto não se consegue ter uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa, a proposta de uma 

Educação Ambiental Emancipatória envolve facilitar a vida dessa comunidade, garantir as 

pessoas condições dignas de existência e a capacidade delas poderem construir sua própria 

vida sem necessitar estarem presas a circunstancias determinadas pelo sistema econômico e 

social a qual estão vinculadas. Quando se analisa esta comunidade e as dificuldades atinentes 

ao seu dia a dia, infelizmente essa realidade ainda não se tornou uma realidade, exigindo que 

se pense e analise este processo diante de uma perspectiva de longa duração. 
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O racismo ambiental e a Educação Ambiental no contexto pandêmico: as contribuições 

do educador ambiental 
 

Karyne dos Passos Oliveira Santos1 

Ana Maria Dantas Soares 

Luciana Lima de Albuquerque da Veiga 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre os sentidos assumidos pela Educação Ambiental (EA) no 

contexto pandêmico na luta contra, não somente o novo coronavírus, mas também ao racismo ambiental. 

Realizou-se uma pesquisa exploratória para buscar pistas e indícios de tais processos discriminatórios. Os 

achados sugeram que o lucro e desenvolvimento do capital preponderam em relação ao enfrentamento das 

mazelas sociais e riscos de ameaça a vida dos historicamente subjugados e oprimidos. Desta forma, reafirma-se 

a importãncia do papel dos educadores, e aqui com maior ênfase, dos educadores ambientais, na luta contra as 

opressões e, portanto, na busca por desenvolver práticas de defesa da vida e denúncia ao sistema, bem como 

práticas educativas que permitam maior proteção dos indivíduos no momento histórico atual e futuro.  

 

Palavras-chave:  Pandemia. População Vulnerável. Preservação da Vida. 

 

Environmental racism and Environmental Education in a pandemic context:  

the contributions of the environmental educator  
 
Abstract: This article aims to reflect on the meanings assumed by Environmental Education (EA) in the 

pandemic context in the fight, not only to the new coronavirus, but also to environmental racism. An exploratory 

research was carried out to look for clues and evidence of such discriminatory processes. The results suggest that 

profit and capital development prevail in relation to facing social evils and fatal risks for the historically 

subjugated and oppressed. In this way, the importance of the role of the educator, and here with greater emphasis, 

of the environmental educator, is reaffirmed in the fight against oppression and, therefore, in the search for the 

development of practices to defend life and denounce the system, as well as practices educational activities that 

provide greater protection for individuals in the current and future historical moment. 

 
Keywords: Pandemic. Vulnerable Population. Preservation of Life. 

 
 

Racismo ambiental y educación ambiental en un contexto pandémico: los aportes del 

educador ambiental 
 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre los significados que asume la Educación 

Ambiental (EA) en el contexto pandémico en la lucha, no solo al nuevo coronavirus, sino también al racismo 

ambiental. Se llevó a cabo una investigación exploratoria para buscar pistas y evidencia de tales procesos 

discriminatorios. Los resultados sugieren que las ganancias y el desarrollo del capital prevalecen en relación con 

el enfrentamiento de los males sociales y los riesgos fatales para los históricamente subyugados y oprimidos. De 

esta manera, se reafirma la importancia del rol del educador, y aquí con mayor énfasis, del educador ambiental, 

en la lucha contra la opresión y, por tanto, en la búsqueda del desarrollo de prácticas para defender la vida y 

denunciar el sistema. , así como prácticas de actividades educativas que brinden mayor protección a las personas 

en el momento histórico actual y futuro. 

 
Palabras clave: Pandemia. Población Vulnerable. Preservación de la Vida. 
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Introdução 
 

Como professor, tanto lido com a minha liberdade quanto com a minha autoridade 

em exercício, mas também diretamente com a liberdade dos educandos, que devo 

respeitar, e com a criação de sua autonomia bem como com os ensaios de construção 

de autoridade dos educandos (FREIRE, 1996, p. 95). 
 

Em 11 de março de 2020 foi decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

pandemia pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), causador da COVID-19, doença altamente 

infecciosa e de caráter sistêmico – capaz de afetar diversos tecidos – e que causa, 

principalmente, complicações respiratórias.  

Logo de início, o governo brasileiro adotou como estratégia de enfrentamento à 

pandemia o distanciamento e isolamento social, entretanto esta medida não foi estendida por 

muito tempo, dando lugar a priorização da economia em detrimento do cuidado com a vida 

da população, o que contribuiu para uma elevação nas curvas de contágio e disseminação da 

doença, bem como à elevação do número de mortes por COVID-19, relativizadas pelo próprio 

presidente de República que, em entrevista para o Brasil Urgente, da Band, no dia 27 de março 

de 2020 afirmou: "Alguns vão morrer? Vão morrer. Lamento, é a vida. Não pode parar uma 

fábrica de automóveis porque tem mortes no trânsito”. 

Embora o vírus causador da doença seja de caráter totalmente “democrático”, capaz 

de infectar toda a população independente de cor, raça ou gênero, existe uma relação íntima 

entre classe social e a propagação que torna as populações pretas e pardas, pobres e periféricas 

muito mais susceptíveis ao contágio e ao óbito.  

Nessa perspectiva, a presente pesquisa visa refletir sobre os sentidos assumidos pela 

Educação Ambiental (EA) em um contexto pandêmico na luta contra, não somente o novo 

coronavírus, mas também ao racismo ambiental.  

Todavia partimos do pressuposto que o educador pode contribuir para a autonomia dos 

educandos a partir de uma educação ambiental crítica, que propicie reflexões entre educando-

educador e vice-versa durante o processo educativo, assim como enfatizar a importância da 

sua participação social e histórica, motivando-os, instigando-os e/ou provocando-os com as 

experiências surgidas durante o período da pandemia ou pós-pandemia. 

 

Metodologia 

 

O presente artigo tem como metodologia adotada a pesquisa conceitual qualitativa, a 

qual se baseou numa perspectiva exploratória (GIL, 2009). A escolha pela pesquisa 
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exploratória, se deve principalmente ao fato do tema escolhido ser pouco pesquisado, 

principalmente quando relacionado à educação ambiental. Portanto corroborando com Gil 

(2009), que descreve que:  

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2009, p. 27). 
 

Portando, buscou-se compreender a respeito de uma área ainda insuficientemente 

explorada e que conta com pouco conhecimento acumulado: a correlação entre racismo 

ambiental e a pandemia do novo coronavírus, visando tornar mais explícita a problemática 

apresentada especialmente no campo educacional.  

Foram utilizados como recursos para composição de tal pesquisa dados coletados 

através de pesquisas na internet, revisão bibliográfica e conhecimentos empíricos adquiridos 

através da vivência no momento pandêmico.  

 

Racismo ambiental, pandemia e educação 

Nos anos 1980 surge nos Estados Unidos um movimento organizado por uma 

associação de pessoas de classes menos favorecidas – populações da classe trabalhadora, de 

baixa renda e pessoas consideradas não brancas – que clamam por justiça ambiental, 

denunciando a disseminação desigual de maior exposição de riscos ambientais em áreas 

povoadas por minorias étnicas, tais como negros, latinos ou indígenas, fato este que acusa a 

ocorrência de discriminação racial na distribuição diferenciadas do riscos pelas diferentes 

classes, onde se baseia a bandeira da luta de oposição ao “racismo ambiental” (ALIER, 2007). 

No Brasil o movimento por justiça ambiental toma forma no ano de 2001, ano em que se 

constitui a “Rede Brasileira de Justiça Ambiental” (ALIER, 2007), ressignificando a questão 

ambiental no país. 

Nesse sentido, pensar na população brasileira no contexto de pandemia, e de como as 

pessoas mais vulnerárias estariam expostas aos riscos causados pelo vírus, e todas as suas 

consequências não somente no sentido físico da doença, mas nas causas socioeconômicas, nos 

remete a afirmar que a população negra seria a principal envolvida na maior exposição aos 

riscos do coranavírus, pois o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) 

indica que a população negra, composta por pretos e pardos, apresenta maiores limitações 

sociais que a população branca. Na análise que se refere a ocupação trabalhista, por exemplo, 
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é possível identificar que 47,3% da população negra apresenta ocupação informal, enquanto 

que 34,6% da população branca trabalham de modo informal.  

Além disso, o rendimento per capita da população negra é comparativamente menor 

ao das pessoas brancas. Este pode ser um fator diretamente relacionado a maior dificuldade 

para pessoas negras de seguir uma das principais recomendações da OMS, o isolamento social, 

visto que muitos trabalhadores do mercado informal não apresentam possibilidade de 

adequação ao home office.  

Djamila Ribeiro (2019), realça que as mulheres negras se encontram em situação ainda 

pior, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de 2016, 39,6% 

das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de trabalho, seguidas pelos homens 

negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e homens brancos (20,6%). Ainda segundo a 

pesquisa, mulheres negras eram o maior contingente de pessoas desempregadas e no trabalho 

doméstico. Como podem essas trabalhadoras e trabalhadores atender às recomendações de 

isolamento, se o seu sustento e de seus familiares depende do trabalho realizado 

cotidianamente de forma presencial?  

Outra importante recomendação da OMS que visa diminuir o impacto da disseminação 

do vírus é lavar constantemente as mãos, mantendo níveis acentuados de higiene básica. O 

acesso a água é um serviço básico fundamental à existência, sendo assim deveria ser 

igualmente acessível a todos os indivíduos, tornando a recomendação possível e eficaz. 

Entretanto, dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018) 

indicam que cerca de 16,4% da população não tem acesso a água tratada, quase 35 milhões de 

brasileiros.  

Como é possível que moradores de favelas e periferias, majoritariamente ocupadas por 

pessoas negras, sigam recomendações tão “simples” quanto “evitar aglomerações”, se seu 

contexto normal de moradia já envolve um ambiente de aglomeração e precarização? Como é 

possível manter o mínimo de higiene básica, lavando constantemente as mãos e higienizando 

roupas, alimentos e a própria moradia, se regularmente o abastecimento de água é suspenso 

nas comunidades? À exemplo, uma matéria recente publicada no jornal “Fala Roça”, que trata 

do cotidiano da favela da Rocinha – RJ, denuncia irregularidades no abastecimento de água 

para a população, não como um caso isolado e pontual, mas comum já há 40 anos. Essa 

irregularidade pode ser facilmente estendida a outras comunidades. 
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 O racismo estruturado em nossa sociedade faz com que a pessoa negra sofra com 

precarizações não somente trabalhistas e de moradia, mas também em relação ao acesso à 

educação e a serviços de saúde, visto que há uma maior tendência de que ocupem periferias e 

áreas cuja localização geográfica é de difícil acesso a serviços de qualidade. Isso pode ser 

facilmente observado pelos números que indicam maior índice de óbitos em negros que em 

brancos por COVID-19.  

De acordo com o Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS) da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em um estudo realizado em maio de 2020, 

que analisou cerca de 30 mil casos encerrados das notificações de COVID-19, a população 

sem escolaridade apresenta taxa de três vezes mais mortes em relação a população que possui 

ensino superior (71,3% e 22,5%, respectivamente). Combinando raça e escolaridade, as 

discrepâncias ficam ainda mais evidentes: negros e pardos apresentam maior número de óbitos 

em todos os níveis de escolaridade.  

Segundo Acselrad (2010), devido a carência de certas dimensões sociais como 

educação, emprego e renda, populações inseridas em contexto de subjugação social são, com 

maior facilidade, vítimas de injustiças ambientais, estando assim mais susceptíveis a riscos 

ambientais que “são diferenciados e desigualmente distribuídos, dada a diferente capacidade 

de os grupos sociais escaparem aos efeitos das fontes de tais riscos” (ACSELRAD, 2010). 

Deste modo, a organização popular e a luta por justiça ambiental se fazem 

intensamente necessárias em busca de mitigar os efeitos atuais e futuros da crise humanitária 

gerada pela pandemia, e nesse sentido, propor um movimento educativo. Pois todo movimento 

de luta é também um movimento educativo e o movimento educativo, por si só, deve ser um 

movimento crítico que visa a extinção das estruturas de dominação social que culminam com 

a distribuição desigual dos riscos, o que, por sua vez, faz com que populações historicamente 

subjugadas socialmente sofram de forma mais intensa com as consequências da pandemia.  

Para isto, Layrargues (2009) propõe uma educação ambiental que esteja socialmente 

comprometida e conectada às questões de desigualdade, justiça ambiental e transformação 

social, sendo o ato pedagógico associado às conjunturas de risco e vulnerabilidade o que 

permite uma contextualização crítica das abordagens, possuindo extrema importância para a 

reversão do quadro de desigualdade social, exclusão e concentração de renda.  

Guimarães (2016, p. 17) menciona a importância crítica da educação ambiental, pois 

tem “uma visão sistêmica de meio ambiente, compreendido em sua totalidade complexa como 
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um conjunto no qual seus elementos/partes interdependentes inter-relacionam entre si, entre 

as partes e o todo, o todo nas partes em uma interação sintetizada no equilíbrio dinâmico”. 

Nesse sentido, a escolha de uma tendência crítica de educação é fundamental para a 

prática docente, tanto no contexto pandêmico atual quanto em um contexto pós-pandemia, 

visto que a educação, em qualquer tempo, sofre intensa influência da estrutura social 

dominante, de forma a manter a população sob as ideologias desta ordem e assim realizar a 

manutenção da sociedade de classes, o que torna a tarefa educativa em busca da emancipação 

social muito dificultosa. Entretanto, 

A ideologia não consegue dominar inteiramente o ato educativo; sempre fica um 

espaço livre. E é justamente esse canteiro que deve ser cultivado, esse espaço livre 

que o educador deve alargar. Mesmo numa educação da dominação, guiada por uma 
pedagogia opressiva, o educador ainda tem a chance de plantar neste espaço a 

semente da libertação (GADOTTI, 2002, p. 34-35). 
 

O papel do professor nestes processos é de extrema importância, pois, como educador, 

é sua tarefa tornar o espaço educacional livre, como um espaço predominante, fazendo com 

que a liberdade se sobressaia em relação à dominação. Logo, o papel do educador não deve 

ser o de transmitir conhecimentos, se atendo apenas aos conteúdos, fazendo-se necessária uma 

luta que se estenda para além da sala de aula e os muros da escola (GADOTTI, 2002).  

Carvalho (2004)  destaca a importância da EA como instrumento de conscientização 

das pessoas, visto que uma educação de caráter emancipatório, como a educação ambiental 

crítica, deve ocorrer não apenas com as crianças e adolescentes em idade escolar, mas também 

com os adultos, moradores, agentes e líderes da comunidade de forma a aproveitar todos os 

espaços de discussão da cidade como espaços educativos, caracterizando de fato a EA como 

EA popular. 

Uma educação ambiental socialmente comprometida com a emancipação das pessoas, 

deve estar atenta e conectada às questões de desigualdade, justiça ambiental e transformação 

social, sendo o ato pedagógico associado às conjunturas de risco e vulnerabilidade o que 

permite uma contextualização crítica das abordagens, possuindo extrema importância para a 

reversão do quadro de desigualdade social, exclusão e concentração de renda. Portanto, o ato 

de educar ambientalmente se dá como reconhecimento da politização do debate ambiental, 

situando-o no terreno das doutrinas político-ideológicas e seus respectivos mecanismos de 

produção e reprodução social, trabalhando pelas condições ideais para os atores sociais 

perceberem a existência das situações de vulnerabilidade e risco ambiental, motivarem-se a 

reagir e participar para institucionalizar o risco ambiental. (LAYRARGUES, 2009). 
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Guimarães (2016) também relata a importância e necessidade de assumir a dimensão 

política da cidadania e da Educação. Ele enfatiza que esta posição é imprescindível para 

educadores ambientais e demais agentes sociais, principalmente porque percebe-se a vontade 

por parte de boa parte dos educadores, de promover uma educação voltada para a mudança da 

realidade social. Infelizmente, estes ainda não conseguem realizar práticas educativas que 

correspondem a esta expectativa. Para Guimarães (2016, p. 21): “Os educadores, apesar de 

bem intencionados, geralmente ao buscarem desenvolver as atividades reconhecidas de 

educação ambiental, apresentam uma prática informada pelos paradigmas da sociedade 

moderna”2. 

Deste modo, torna-se claro o papel do educador frente a pandemia do COVID-19: 

plantar a semente da libertação, principalmente junto as populações mais vulneráveis, como é 

o caso da população negra no Brasil. E essa conscientização passa, sobretudo, na perspectiva 

do reconhecimento dos direitos constitucionais de todos os cidadãos à qualidade de vida, à 

dignidade e ao respeito às diferenças, bem como à condenação de atitudes e ações 

preconceituosas, passíveis de punição legal. Esse reconhecimento, por sua vez, demonstra a 

necessidade de continuar a luta para que os governantes, em todos os níveis, assumam a 

responsabilidade com a oferta das condições de vida, de sobrevivência, ao conjunto da 

população brasileira. 

Esta proposta, de realizar uma educação crítica como uma prática emancipadora, pode 

ser instigada a partir da exposição de problemáticas relacionadas a má distribuição de recursos 

e acesso a saúde, explicitação das opressões sociais que permitem a distribuição desigual de 

riscos para as populações menos favorecidas e intensificação de debates que correlacionem as 

problemáticas ambientais ao conflito pandêmico e os mecanismos de segregação social. Pois 

apenas ao regar a semente com “a compreensão político-ideológica dos mecanismos de 

reprodução social e o entendimento de que a relação entre o ser humano e a natureza é mediada  

 

 
2 De acordo com Guimarães (2016, p.21), paradigmas da sociedade moderna tende a se auto perpetuar e sendo 

reprodutora de uma realidade estabelecida por uma racionalidade hegemônica. Portanto, caindo no que 

Guimarães chama de “armadilha paradigmática”, ou seja, quando por uma “limitação compreensiva e uma 

incapacidade discursiva” (Viégas, 2002), o educador, por estar atrelado a uma visão (paradigmática) 

fragmentária, simplista e reduzida da realidade, manifesta (inconscientemente) uma compreensão limitada da 

problemática ambiental e que se expressa por uma incapacidade discursiva, que cria amarras para o 

desenvolvimento de uma visão crítica e complexa do real, refletindo em uma prática pedagógica fragilizada de 

educação ambiental, produzindo o que Grün (1996) chamou de pedagogia redundante. 
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por relações socioculturais e classes historicamente construídas” (LOUREIRO; 

LAYRARGUES, 2013, p. 67-68) é que será possível observar a germinação da possibilidade 

de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Considerações finais 

 

Mesmo no contexto atual, o lucro e desenvolvimento do capital preponderam em 

relação ao enfrentamento das mazelas sociais e riscos de ameaça a vida dos historicamente 

subjugados e oprimidos, o que é claramente visualizado pelo descompromisso do governo em 

zelar pela vida da população menos favorecida. Essa população, composta majoritariamente 

por negros e pobres, no modelo de desenvolvimento capitalista predatório, tende a sofrer com 

maior intensidade os riscos e efeitos de um momento pandêmico pelo não-acesso aos recursos 

necessários a manutenção da saúde, qualidade de vida e bem estar social.  

Embora seja de responsabilidade de toda a sociedade buscar formas de atenuar as 

mazelas às quais os oprimidos estão acometidos, os educadores apresentam papel fundamental 

na luta contra as opressões e, portanto a necessidade de libertar o oprimido das mazelas e dos 

discursos afirmados e reafirmados no interior dos sistemas, buscando uma construção 

coletiva, como preconizado por Freire (1996).  

Pois é com a construção do conhecimento gerado neste episódio, que os educadores 

devem buscar construir a autonomia dos educandos. O ato de ensinar deve ir além da 

rigorosidade metódica e da pesquisa, mas de um processo crítico, e desta forma exigindo a 

aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Como Freire (1996), esta 

pesquisa propõe a necessidade urgente da promoção de um ensino que pleiteia a reflexão 

crítica sobre a prática dos educadores, assumindo a necessidade de reconhecimento e assunção 

da identidade cultural. E desta forma, educadores devem buscar desenvolver práticas de defesa 

a vida e denúncia ao sistema, bem como práticas educativas que permitam maior proteção a 

esses indivíduos no momento histórico atual e futuro. 

Se a pandemia trouxe e continua a nos trazer apreensão, nos impactando com o número 

de vidas humanas ceifadas em todos os continentes e, particularmente no Brasil, a reforçar 

toda a necessidade de cumprimento das recomendações de isolamento (possível para alguns) 

e de cuidados de diferente natureza, ela proporcionou a proliferação de vários programas, 

lives, palestras, eventos nacionais e internacionais, reunindo uma plêiade de estudiosos, que 
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trazem reflexões importantes, resultados de pesquisas e descortinam as possibilidades que 

teremos no pós pandemia para sobrevivermos em novos patamares de relacionamento entre 

seres humanos-natureza-sociedade. Pudemos assistir apresentações de personalidades que vão 

de Boaventura de Souza Santos em diálogo com Ailton Krenak ou Carlos Rodrigues Brandão 

e Leonardo Boff, semanalmente dialogando com lideranças indígenas, quilombolas, religiosas 

e de diferentes comunidades, além de pesquisadores de universidades e centros de pesquisa. 

Riquíssimas contribuições que alimentam o nosso esperançar, na compreensão que Paulo 

Freire deu a essa palavra. Pois para ele esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 

esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é 

juntar-se com outros para fazer de outro modo… se internalizarmos isso poderemos estar aptos 

à construção de um novo mundo, uma outra sociedade, ancorada na solidariedade, na justiça 

social e ambiental, no respeito à diversidade. Um mundo socio-ambientalmente pensado e 

construído na e com a coletividade. 
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Gestão Pública, Pesca Artesanal e Educação Ambiental: diálogos necessários 
 

Ederson Pinto da Silva1 

Lúcia de Fátima Socoowski de Anello 

Felipe da Silva Justo 

 

Resumo: O presente trabalho é parte de um esforço realizado no âmbito de uma pesquisa de doutorado que se 

desafia a identificar e analisar as interconexões existentes entre a produção referente a Gestão Pública, à Pesca 

Artesanal e à Educação Ambiental. Tal esforço parte da compreensão de que os problemas ambientais que afetam 

a pesca artesanal carecem de um enfoque que supere a departamentalização do conhecimento e vá ao encontro 

da abordagem transdisciplinar proposta por um campo teórico da Gestão Pública. Complementarmente, 

desenvolve uma reflexão sobre como uma entre as diferentes concepções de Educação Ambiental pode contribuir 

na busca pela justiça ambiental, desenvolvendo processos de ensino-aprendizagem com pescadores artesanais 

para que estes atuem nas arenas de gestão ambiental que incidem sobre as comunidades de pesca artesanal. 

 
Palavras-chave: Pesca Artesanal – Educação Ambiental – Gestão Pública 
 

 

 

Public Management, Artisanal Fishing and Environmental Education: necessary 

dialogues 
 
Abstract: The present work is part of an effort carried out within the scope of a doctoral research that challenges 

itself to identify and analyze the interconnections between the production related to Public Management, 

Artisanal Fisheries and Environmental Education. This effort is based on the understanding that the 

environmental problems that affect artisanal fishing lack a focus that surpasses the departmentalization of 

knowledge and meets the transdisciplinary approach proposed by a theoretical field of Public Management. 

Complementarily, it develops a reflection on how one among the different conceptions of Environmental 

Education can contribute in the search for environmental justice, developing teaching-learning processes with 

artisanal fishermen so that they act in the arenas of environmental management that affect artisanal fishing 

communities. 
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Gestión Pública, Pesca Artesanal y Educación Ambiental: diálogos necesarios 
 
Resumen: El presente trabajo forma parte de un esfuerzo realizado en el contexto de una investigación doctoral 

que se reto en identificar y analizar las interconexiones entre la producción relacionada con la Gestión Pública, 

la Pesca Artesanal y la Educación Ambiental. Este esfuerzo es parte del entendimiento de que los problemas 

ambientales que afectan a la pesca artesanal carecen de un enfoque que supere la departamentalización del 

conocimiento y cumpla con el enfoque transdisciplinario propuesto por un campo teórico de la Gestión Pública. 

Además, desarrolla una reflexión sobre cómo una de las diferentes concepciones de la Educación Ambiental 

puede contribuir a la búsqueda de justicia ambiental, desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje con 

pescadores artesanales para que actúen en los ámbitos de gestión ambiental que se centran en las comunidades 

pesqueras artesanales. 
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Introdução 

 

Milton Santos (2006; 2008) utiliza o conceito de verticalidades para abordar a relação 

de subordinação que o poder hegemônico e a globalização impõem aos territórios, obrigando-

os a operar em uma dinâmica articulada para atender interesses externos e, muitas vezes, 

gerando transformações negativas nas relações internas destes territórios. Neste sentido, o 

Autor destaca que o poder hegemônico busca, como uma das suas formas de legitimação, a 

adoção de um discurso de embate entre a racionalidade (poder transversal civilizador) versus 

a não-racionalidade (relações de resistência que surgem a partir do lugar). 

Tomando emprestado o conceito de Santos, compreendemos a realidade enfrentada 

pela pesca artesanal como fruto do tensionamento histórico provocado pela expansão do poder 

hegemônico e das relações de resistência que caracterizam as comunidades pesqueiras. Assim, 

o presente ensaio, suleado pela teoria crítica, busca desenvolver uma reflexão sobre a práxis 

da Educação Ambiental com pescadores artesanais impactados pelas verticalidades impostas 

pelo poder hegemônico. A reflexão proposta parte de uma perspectiva teórica que aborda a 

crise ambiental como a evidência de um dos efeitos colaterais do processo civilizatório, 

alicerçado em relações sociais de produção que exaurem, ao mesmo tempo, tanto os bens 

naturais como a própria natureza humana, perspectiva esta adotada também por autores como 

Quintas (2009), Acselrad (2010) e Loureiro (2015). 

O argumento que serve como ponto de partida para esta reflexão é de que a 

compreensão dos problemas ambientais da pesca artesanal carece de uma abordagem que 

busque identificar como as verticalidades ambientais afetam a vida nas comunidades 

pesqueiras. Para isto, é necessário problematizar e transpor a barreira imposta pela 

racionalidade positivista hegemônica que reduz os problemas da pesca à falhas na gestão da 

captura. 

Sendo o Estado o mediador das situações de conflito, para a abordagem que propomos, 

é necessário admitir que as práticas sociais na ação do Estado não operam com a mesma 

racionalidade do conhecimento departamentalizado da Ciência. Requer romper com aquilo 

que Matus (2005) chama de divórcio entre o que é produzido no campo científico e o que é 

realizado na ação de governo. Significa dar um passo no sentido de buscar compreender como 

funcionam os processos tecnopolíticos nas arenas em que se constroem as decisões acerca das 

questões ambientais, dentre elas aquelas que incidem direta ou indiretamente sobre a realidade 

das comunidades de pesca artesanal. Significa assim, pensar os problemas ambientais da pesca 
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com o olhar transdisciplinar do campo da Gestão Pública, ancorando-os mais especificamente 

no campo da Gestão Ambiental Pública. 

Neste sentido, o desafio que se coloca vai além de resolver os problemas da gestão da 

captura ou da mera observação sobre as formas como as verticalidades se manifestam nos 

territórios pesqueiros. A questão posta é como a práxis da Educação Ambiental pode 

contribuir com a inserção protagonista dos pescadores artesanais nas arenas ambientais onde 

são tratadas e tomadas as decisões que, direta ou indiretamente, incidem sobre seus territórios, 

ou seja, com a construção de processos educativos que desenvolvam práticas sociais que 

possam contribuir na luta por justiça ambiental, proporcionando condições objetivas para que 

os pescadores artesanais sejam sujeitos na transformação de sua realidade. 

Neste sentido, para que o presente ensaio cumpra seu objetivo, estruturamos o percurso 

reflexivo em quatro seções que devem ser analisadas de forma inter-relacionada. A primeira 

seção discute algumas formas que as verticalidades ambientais assumem nos territórios 

tradicionais da pesca artesanal. A segunda traz algumas considerações que buscam 

problematizar a abordagem da gestão pesqueira enquanto racionalidade hegemônica para a 

explicação dos problemas da pesca artesanal. Na terceira seção, apresentamos a abordagem 

transdisciplinar utilizada no campo da Gestão Pública. Na quarta seção, agregando as 

reflexões desenvolvidas nas seções anteriores e preparando a análise para as considerações 

finais, desenvolvemos uma reflexão sobre a aproximação da vertente crítica da Educação 

Ambiental com os movimentos de resistência e enfrentamento às verticalidades presentes nos 

territórios pesqueiros.  

 

Verticalidades ambientais nos territórios tradicionais da pesca artesanal 

 

Como já visto, Santos (2006; 2008), ao discutir a expansão da racionalidade 

modernizadora do Capital, atribui o conceito de verticalidades para as transformações que a 

expansão capitalista global impõe aos territórios, levando a ressignificações nas relações 

sociais de produção e na ontologia dos atores presentes no território. Desta forma, o avanço 

da fronteira modernizadora sobre os territórios tradicionais de pesca impõe uma racionalidade 

caracterizada pela apropriação privada da natureza, mudando a lógica de uso e ocupação do 

território (Anello, 2009).  

Para demonstrar o alcance e abrangência destas situações, basta considerar que em 

dezembro de 2019, das 591 situações de conflito e envolvendo injustiça ambiental e saúde no 
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Brasil, mapeadas pela FIOCRUZ, 99 (aproximadamente 17%) apontam os pescadores 

artesanais como um dos atores envolvidos. Cabe registrar também o documentário Vento 

Forte (2014) que, ao denunciar as situações de conflitos existentes na Zona Costeira do Brasil, 

da nome e sobrenome aos personagens reais de uma história de resistência em uma luta 

desigual na qual, em última instância, o Capital evoca a violência - estatal ou paraestatal - para 

resguardar seus interesses. Entre as tantas ações de resistência das comunidades, recentemente 

uma se materializou no Projeto de Lei nº 131/2020, que visa a proteção e garantia do direito 

aos territórios de comunidades pesqueiras tradicionais e tramita no Congresso Nacional por 

meio de uma Sugestão Legislativa Popular apresentada por organizações que defendem a 

pesca artesanal (Brasil, 2020).  

Por outro lado, as comunidades sofrem as consequências advindas de um processo de 

modernização da pesca impulsionado pelo Estado a partir da segunda metade do século XX. 

Neste sentido, conforme mostra Diegues (1988), o Estado brasileiro, por meio dos seus 

governos, mobilizou vultuosos recursos públicos para a o setor privado e instituiu um parque 

industrial que passou a demandar volumes de pescado maiores do que a capacidade de 

produção dos ecossistemas. Paralelamente, para dar conta da demanda da indústria pesqueira, 

o Estado também mobilizou capitais na construção de uma frota constituída por embarcações 

com motores potentes e agregadas de alta tecnologia, com maior autonomia de viagem, 

capacidade de transporte e poder de captura. O resultado destes investimentos maciços na 

constituição de uma pesca empresarial-capitalista impactou de forma determinante as 

comunidades de pesca artesanal, as quais passaram a sofrer sistematicamente com a pressão e 

a devastação provocada nos estoques pesqueiros e nos ecossistemas costeiros pela ação das 

grandes embarcações, sobretudo pela pesca de arrasto e seu duplo impacto simultâneo sobre 

o substrato do fundo do mar e sobre os juvenis de peixes e crustáceos. 

 

Problematizando a racionalidade da gestão pesqueira  

 

Os enfoques das ciências naturais sobre a degradação ambiental perdem de vista as 

contradições no interior das sociedades, e tomam o grupo social como uma unidade. O 

resultado são propostas de sustentabilidade ecológica que, paradoxalmente, podem acarretar 

insustentabilidade social: práticas agronômicas sustentáveis podem marginalizar pequenos 

produtores; limites a exploração de recursos naturais podem empobrecer camponeses, 



 

393  
 

coletores, caçadores e pescadores; o ordenamento territorial urbano pode remover 

assentamentos precários sem oferecer alternativa (FOLADORI E TAKS, 2004). 

Como uma atividade que vive da exploração da natureza, na pesca “há uma correlação 

importante entre a vida social e a reprodução natural [...] há uma correlação entre a vida social 

e a reprodução dos estoques de pescado” (DIEGUES, 1983, p. 95). Aliás, este é, segundo 

Diegues, “um aspecto importante na análise da atividade pesqueira, esquecido muitas vezes 

por aqueles que analisam a pesca como idêntica aos outros setores da divisão social de 

produção” (DIEGUES, 1983, p. 95). No que tange a pesca artesanal, soma-se ainda a 

centralidade que o trabalho exerce na efetivação e reprodução social do pescador artesanal 

enquanto ser. Trabalho este que requer a existência de um ambiente ecológico em condições 

mínimas para garantir a reprodução dos estoques e, consequentemente, a sua produção e 

reprodução enquanto trabalhador (E. P. SILVA, 2017).  

Neste contexto, a questão ambiental das comunidades de pescadores artesanais vai 

muito além dos cardumes, assumindo a dimensão territorial dos ecossistemas aonde tais 

comunidades estão inseridas. Entretanto, no que se refere a análise das questões ambientais 

da pesca artesanal no Brasil, pode-se dizer que historicamente houve a predominância de uma 

racionalidade hegemônica amparada nas ciências naturais que, baseada no conhecimento da 

biologia das espécies, encerra seu foco no manejo da captura e se expressa por meio do que 

historicamente se constituiu como gestão do uso dos recursos pesqueiros.  

Em uma tradução da definição de FAO (2005), gestão pesqueira pode ser entendida 

como o processo integrado de coleta de informações, análise, planejamento, consulta, tomada 

de decisão, alocação de recursos e formulação e execução, bem como imposição quando 

necessário, de regulamentos ou normas que regem as atividades de pesca para garantir a 

produtividade dos recursos e a realização de outros objetivos. Basicamente está alicerçada na 

ideia central de que, partindo do subsídio científico a respeito do conhecimento biológico da 

espécie, a iniciativa privada ou o Estado devem promover a gestão da exploração dos recursos 

pesqueiros de forma a se obter o melhor rendimento econômico, garantindo a reprodução dos 

estoques. 

Como uma racionalidade criada originalmente na segunda metade do século XIX com 

a função de dar suporte científico e legitimar o processo de exploração privada dos estoques 

pesqueiros promovido pelo surgimento da indústria pesqueira, desenvolveu-se através de um 

combinado de biologia e economia liberal (Moura, 2014). Já na segunda metade do século 

XX a “Tragédia dos Comuns” de Hardin (1968) agregou força e impulsionou a posição acerca 
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da necessidade de gestão privada do uso dos recursos pesqueiros. No entanto, segundo 

Foladori e Taks (2004), Hardin, ao considerar que o sistema capitalista seria o único existente 

e o único possível, propôs que os espaços coletivos são depredados porque, não sendo 

propriedade privada, não recebem o interesse de ninguém. Logo, na sua ideologia, a solução 

passaria pela extensão de direitos de propriedade privada às áreas comuns. Ocorre que este 

documento carregado de ideologia recebeu uma adesão acrítica, quase dogmatizada, por 

amplos setores da comunidade científica envolvida com a atividade pesqueira, se fazendo 

muito presente ainda na atualidade.  

Em linhas gerais, pode-se dizer que, operado com um modelo de “sistema pesqueiro”, 

a gestão pesqueira propõe que a sustentabilidade da pesca pode ser obtida a partir do 

regramento da captura. Regramento este que deve ser aplicado aos usuários do recurso, 

estritamente com base nos dados gerados pelo seu campo científico. Entretanto, a utilização 

da categoria “usuário” implica em uma séria simplificação, pois trata como iguais as diferentes 

formas de organização social da produção pesqueira, ignorando as, eventualmente, brutais 

diferenças existentes na forma como estes “usuários” se relacionam entre si ou com os 

territórios. Nesta categoria se apagam, entre outras, as diferenças existentes entre as formas e 

subformas de organização da produção pesqueira ou mesmo entre as categorias utilizadas na 

legislação pesqueira (DIEGUES, 1983, 1988; BRASIL, 2009).  

Um exemplo das implicações desta abordagem pode ser observado no Plano de Gestão 

para o Uso Sustentável da Tainha, Mugil liza, Valenciennes, 1836, no Sudeste e Sul do Brasil 

(Brasil, 2015). Analisando este documento, Walter et al (2018) denunciam as injustiças 

decorrentes de propostas de gestão baseadas estritamente no comportamento biológico da 

espécie, acirrando um conflito ambiental que opõe pescadores artesanais do estuário da 

Laguna dos Patos, os quais têm a tainha como uma das principais espécies para sua reprodução 

social e a indústria pesqueira de Santa Catarina, que promove a pesca durante a migração 

reprodutiva da espécie com o objetivo de extrair as ovas para transformá-las em botarga, uma 

iguaria que atende basicamente ao mercado externo. Além do impacto ambiental gerado pela 

captura no momento reprodutivo, a indústria da botarga despeja no mercado nacional, em um 

curto período, milhares de toneladas de tainha eviscerada, atingindo drasticamente a renda dos 

pescadores artesanais.  

Nas últimas décadas, diante da incapacidade de dar respostas viáveis aos problemas 

da pesca, principalmente no que tange a realidade da pesca artesanal, o modelo clássico da 

gestão pesqueira deu início a um processo de reinvenção, buscando utilizar-se de “novas 
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abordagens”. Alternativas como a proposta de gestão pesqueira compartilhada passaram a 

receber grande atenção de governos, pesquisadores e organismos internacionais. Kalikoski e 

Silva (2007) afirmam que a gestão compartilhada da pesca passou a se destacar em nível 

mundial como uma alternativa de descentralização de decisões, tendo sido adotada em 

inúmeras iniciativas em nível nacional. Contudo, segundo Berkes et al. (2006), a principal 

diferença entre estas novas abordagens e as anteriores estaria apenas na forma de tomar as 

decisões sobre quando e como aplicar as mesmas ferramentas que tradicionalmente foram 

propostas.  

Entretanto, o olhar dualista que opõe pescador versus pescado, sem considerar que 

entre o grupo de “usuários” existem grupos sociais com interesses antagônicos, acaba também 

por isolar o próprio peixe do ambiente em que vive. Assim, ao mesmo passo que ignora a 

produção de outros campos da ciência, desconsidera todas as verticalidades que provocam 

transformações ambientais nos ecossistemas e trata como externalidades todos os demais 

fatores que contribuem para degradação dos oceanos e estuários, acarretando a diminuição da 

produtividade pesqueira (Walter et al, 2018).  

Como racionalidade hegemônica, ao mesmo tempo em que movimenta-se no sentido 

de manter a sua verdade como única, não consegue se aproximar dos processos tecnopolíticos 

responsáveis pela construção das normas que regulamentam a pesca, restringindo-se a manter-

se influenciada pela lógica de comando e controle do modelo clássico, produzindo 

conhecimento para um tomador de decisão idealizado na figura do gestor pesqueiro. Assim, o 

pouco (ou inexistente) diálogo entre este conhecimento produzido e os processos 

tecnopolíticos responsáveis pela construção das normas da pesca fazem com que, em regra, 

os instrumentos de gestão acabem incorporando apenas os interesses daqueles “usuários” que 

possuem maiores recursos de poder2.  

No Brasil, a gestão do uso dos recursos pesqueiros é disciplinada pela Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, instituída pela Lei nº 

11.959/2009, que busca conciliar “o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos 

recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais” (BRASIL,  

 
2 [...] são capacidades que um ou vários atores podem utilizar para pressionar por decisões que sejam 
favoráveis aos seus interesses. Podem envolver desde reputação, posição social, contato com redes de 
influência, controle de dinheiro, de armas, capacidade de denunciar e chantagear, inserção internacional, 
poder de mobilização de grandes grupos (greves, manifestações sociais), controle de recursos tecnológicos 
(meios informatizados de operação de bancos de dados etc.), capacidade de infligir prejuízos (obstrução de 
estradas, de aeroportos, greves etc.). Os recursos de poder são os elementos que sustentam as alianças e as 
barganhas ou negociações em torno de uma política pública. (RUA, 2009, p. 44) 
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2009, p. 2). Entretanto, o que se tem visto é a continuidade do dualismo pescador versus 

pescado. Os resultados dos estudos produzidos a partir dos dados de captura e da biologia 

pesqueira associado ao afastamento dos processos tecnopolíticos em busca de uma 

neutralidade da governamental cada vez menos possível, além de não conseguir responder aos 

complexos problemas da pesca, sobretudo no que se refere às comunidades de pesca artesanal, 

têm imposto a esta racionalidade uma progressiva perda de protagonismo e eficiência e 

eficácia na gestão dos problemas pesqueiros.  

Ao contrário do que se propõe como Ciência, esta racionalidade, seja em sua versão 

clássica, seja em suas novas roupagens, não conseguiu evitar o impacto das verticalidades 

ambientais nos territórios pesqueiros e, por consequência, o colapso dos estoques de várias 

espécies pesqueiras. O expressivo aumento do número de espécies de peixes e invertebrados 

aquáticos constantes nas listas oficiais das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

é um indicativo de que paradoxalmente a tragédia se materializou no fato de que a produção 

acadêmica gerada pela Ciência concebida para subsidiar o desenvolvimento da pesca, passou 

a ser utilizada para decretar a falência da atividade, gerando prejuízos inestimáveis para a 

reprodução social das comunidades de pesca artesanal. 

Neste contexto, compreendemos que o diálogo com outros campos da Ciência se 

apresenta como um necessário caminho para que a gestão pesqueira se liberte de antigos 

dogmas e, finalmente, chegue ao século XXI. Não se trata aqui de renegar ou atacar o 

importante e necessário conhecimento sobre o comportamento biológico das espécies, mas 

sim de concebê-lo como parte de uma totalidade que ultrapassa as barreiras impostas pela 

organização departamental e incorpora a complexa rede de dimensões científicas que 

interagem com o mundo da pesca. Parafraseando Carlos Matus, não superar a 

departamentalização, significa manter-se no campo da frustração.    

 

O olhar transdisciplinar da Gestão Pública 

 

 Matus (2005) desenvolve uma densa reflexão sobre o que chama de divórcio entre 

teoria e a ação, o qual seria reproduzido entre a universidade e a prática social de governar. 

Para este Autor, “há um abismo entre o atraso da política e o avanço das ciências. A primeira 

ignora essas últimas, que por seu lado progridem de uma maneira que ignora a prática no 

combate dos problemas coletivos da vida quotidiana” (MATUS, 2005, p. 21). Nesta 

perspectiva ainda afirma que  
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As fronteiras entre cada ciência são uma necessidade relativa e uma imposição 

analítica da pesquisa científica. Só que tais fronteiras são uma delimitação 

convencional que inexistem na prática do jogo social. Tais fronteiras, que só estão 

traçadas na mente do pesquisador, dificultam a compreensão e a ação sobre os 

problemas da prática social (Matus, 2005, p. 29) 
 

Esta departamentalização do conhecimento é apontada como um dos fatores limitantes 

para que muitas vezes diagnósticos, com excelentes metodologias acadêmicas e grande 

geração de informações, não produzam resultados efetivos para os problemas complexos que 

demandam a ação de governo. Desta forma, segundo Matus, para que se responda 

adequadamente aos problemas, é necessário que se supere as barreiras impostas pelo 

conhecimento departamentalizado e se adote uma abordagem transdepartamental, 

debruçando-se sobre o conjunto do jogo social que permeia as arenas de gestão pública.  

Esta abordagem transdepartamental implica na utilização de categorias, entre outras, 

como áreas políticas e atores políticos, as quais servem de base para a compreensão de que 

determinada realidade não pode ser explicada apenas por um único diagnóstico. Esta assume 

um caráter dinâmico, uma vez que pode ser explicada de múltiplas formas, de acordo com os 

interesses que estão em jogo e que mobilizam o ator que a analisa, explica e faz suas 

recomendações ou sugestões. Sob essa perspectiva, Matus (2014, p. 30) afirma que 

 
A explicação que cada ator constrói sobre uma realidade não é apenas um 

amontoado de dados e informações: os dados e informações podem ser objetivos e 

podem ser igualmente acessíveis a todos. A explicação é uma leitura dos dados e 

informações que expressam a realidade. Cada ator retira da realidade uma 

interpretação dos fatos, conforme as lentes com que os observa. Toda explicação é 

declarada por alguém, e esse alguém é um ser humano que tem seus valores, suas 

ideologias e seus interesses. Sua leitura está carregada de subjetividade e está 

animada por um propósito. Ainda mais no caso de tratar-se não de simples 

observadores, mas de atores interessados no resultado do jogo, a explicação é guiada 

por esses interesses. 
 

Ao contrário do que prega a racionalidade departamentalizada da gestão pesqueira, a 

Gestão Pública admite uma perspectiva onde questões que evidenciam a situação problema, 

analise da realidade, estudos de possibilidades e implementação de alternativas, são questões 

que fazem parte de um todo complexo que se determina em um processo dinâmico e não 

linear. Matus (2005) afirma que no âmbito da Gestão Pública, ocorrem práticas sociais que 

ultrapassam os limites da formação especializada proporcionada pela ciência tradicional. Tais 

práticas exigem, entre outras questões, 
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que se explique a realidade, que se identifiquem e avaliem problemas e causas 

críticas, que se calcule sobre o futuro incerto, que se façam e avaliem-se propostas 

sobre os produtos e resultados de nossas ações, que se resolvam conflitos de 

conhecimento, que se faça análise estratégica para construir viabilidade, que se 

estudem os outros atores que participam no jogo social, que se faça o monitoramento 

da evolução das mudanças na realidade que esteja sob intervenção, e que se projetem 

ou modernizem organizações (MATUS, 2005, p. 22). 
 

Nesta abordagem, no tocante a mediação da relação da sociedade com o meio 

ambiente, a gestão pública assume o caráter de gestão ambiental pública. Neste sentido, 

Quintas (2006, p. 30) a apresenta como o  

 
“processo de mediação de interesses e conflitos (potenciais ou explícitos) entre 

atores sociais que agem sobre os meios físico-natural e construído”. Para este autor, 

ao tomar as decisões no campo ambiental o Estado “está de fato definindo quem 

ficará, na sociedade e no país, com os custos e quem ficará com os benefícios 

advindos da ação antrópica sobre o meio físico-natural ou construído” (QUINTAS, 

2006, p.31). 
 

Assim, principalmente em processos multiplamente tensionados, como os que 

discutem os impactos produzidos pela ação das verticalidades ambientais que o modelo 

hegemônico impõe aos territórios tradicionais de pesca, é fundamental ter presente que, 

devido a motivações diversas ou eventuais conflitos de interesses, os atores não possuem a 

mesma leitura da realidade e que operam com diferentes recursos de poder. Desta perspectiva, 

torna-se impossível imaginar que apenas o conhecimento científico departamentalizado seja 

priorizado no processo decisório de construção de futuros possíveis.  

 

Educação ambiental e o inédito-viável na pesca artesanal 

 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire (2011a) aborda as situações-limite como aquelas 

em que, num determinado momento histórico, os homens as percebem como um freio, algo 

que não pode ser ultrapassado por eles. Funcionam como obstáculos à libertação dos homens, 

que até então não conseguem conceber outra possibilidade senão aquela em que as relações 

sócio históricas lhe colocaram.  Nesta perspectiva, pode-se considerar que ao agir sobre os 

territórios tradicionais da pesca artesanal, as verticalidades ambientais constroem uma 

realidade composta por um conjunto de situações-limite. A queda nas capturas, a dependência 

dos atravessadores, a perda dos territórios e a invasão cultural podem ser citadas como 

algumas destas situações.  Entretanto, afirma Freire,  
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No momento em que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve 

um clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na 

superação das “situações-limite”. Esta superação, que não existe fora das relações 

homens-mundo, somente pode verificar-se através da ação dos homens sobre a 

realidade concreta em que se dão as “situações-limite” (FREIRE, 2011a, p. 126) 
 

A estas ações, que partem da negação do que é dado e da não aceitação dócil e passiva 

da realidade, buscando transformá-la por meio da superação das situações-limite, Freire 

chama de atos-limite, atitudes “que implicam uma postura decisória frente ao mundo, do qual 

o ser se “separa”, e, objetivando-o, o transforma com sua ação” (FREIRE, 2011a, p. 126). 

Ainda segundo Freire, na constituição dos atos-limite os homens, “através de sua ação sobre 

o mundo, criam o domínio da cultura e da história [...] são seres da práxis. Práxis esta que, 

sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento 

reflexivo e criação” (FREIRE, 2011a, p. 127).  

Segundo Freire, neste processo de negação passiva das situações de opressão e de luta 

pela transformação da realidade vivida, os oprimidos constroem e experimentam o inédito-

viável.  

 
As situações-limite implicam, pois, a existência daqueles e daquelas a quem 

diretamente servem, os dominantes; e daqueles e daquelas a quem se “negam” e se 

“freiam” as coisas, os oprimidos. Os primeiros vêem os temas-problemas encobertos 

pelas “situações-limite” daí os considerar como determinantes históricos e que nada 

há a fazer, só se adaptar a elas. Os segundos quando percebem claramente que os 

temas desafiadores da sociedade não estão encobertos pelas situações-limite quando 

passam a ser um percebido destacado, se sentem mobilizados a agir e a descobrirem 

o “inédito viável’’ [...] O “inédito viável” é na realidade uma coisa inédita, ainda não 

claramente conhecida e vivida, mas sonhada, e quando se torna um “percebido-

destacado” pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, que o problema não 

é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade (Freire, A. M. in Freire, 2011b, 

p.278-279). 
   

Assim, no que se refere a realidade enfrentada pelas comunidades de pesca artesanal, 

construir o inédito-viável passa por uma mudança de postura em relação a aceitação dócil das 

explicações que sócio historicamente se constituíram como verdades e que servem para a 

manutenção das situações-limites impostas a estas comunidades. Talvez, entre os diversos 

atos-limites possíveis, um deles esteja na busca pela compreensão sobre como funcionam as 

arenas que historicamente legitimaram a operação de verticalidades nos territórios tradicionais 

de pesca artesanal. 

Neste sentido, a Educação Ambiental, ancorada em uma perspectiva crítica e 

transformadora, pode contribuir com a articulação de processos de ensino-aprendizagem que 

promovam uma apropriação, por parte das comunidades, sobre como funcionam os espaços 
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de gestão pública que determinam as questões ambientais que incidem sobre a pesca artesanal. 

Na disputa realizada no âmbito destas arenas a educação ambiental pode contribuir na 

proposição de práticas políticas democratizantes. Esta perspectiva pedagógica possibilitaria 

com que grupos sociais com menores recursos de poder começassem a gestar as condições 

para se inserir de forma gradual e efetiva na gestão ambiental pública, disputando assim, 

futuros que lhes sejam mais favoráveis. Para tanto, é fundamental que esteja ancorada em uma 

perspectiva crítica, aonde 

 
a produção, transmissão e apropriação de conhecimentos [...] visam contribuir para 

o enfrentamento intencional das relações sociais alienadas, e se definem no 

movimento de explicitação e superação da crise ambiental enquanto uma expressão 

da crise societária. (LOUREIRO, 2015, p. 173) 
 

É neste contexto que se insere a educação no processo de gestão ambiental discutida 

em Quintas (2004), que reconhecendo a assimetria nas arenas políticas que tratam da gestão 

ambiental, propõe o fortalecimento dos grupos sociais com menores recursos de poder a partir 

da melhora de condições na disputa travada no âmbito das arenas de gestão ambiental.  

Desta forma, ao mesmo tempo em que se reconhece a gestão ambiental pública como 

um espaço de relações em constante tensionamento e assimetrias de acesso a recursos 

econômicos e relações políticas, atribui-se educação ambiental pautada sob um viés crítico o 

lócus epistemológico para que se desenvolvam processos de ensino-aprendizagem que 

possibilitem com que grupos sociais historicamente alijados dos processos decisórios acerca 

da questão ambiental, entre eles os pescadores artesanais, reflitam sobre as suas condições e 

relações históricas nas dimensões econômicas, ambientais e políticas de forma inter-

relacionada diante de tais processos e possam construir estratégias para se inserir com 

protagonismo no âmbito destas arenas. Nesta perspectiva, a construção de saberes a partir de 

ações pedagógicas articuladas sob uma perspectiva crítica de educação ambiental pode 

auxiliar as comunidades de pescadores artesanais a elaborarem estratégias de empoderamento 

e enfrentamento rumo à construção do inédito-viável para a pesca artesanal. 

 

Considerações finais 

 

A reflexão que permeia o presente ensaio faz parte de um esforço inicial desenvolvido 

em uma pesquisa de doutorado que analisa a educação ambiental presente nos processos 

tecnopolíticos relacionados às políticas públicas para a pesca artesanal. Buscando amparo no 
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campo da Gestão Pública, este esforço inicial está focado justamente na derrubada das paredes 

impostas pela construção do conhecimento departamentalizado e na proposição de uma 

abordagem transdisciplinar para o estudo da realidade da pesca artesanal, assim como dos 

processos tecnopolíticos que determinam tal realidade.    

Longe de pretender-se conclusiva, a discussão aqui apresentada insere-se com uma 

pretensão, ao mesmo tempo, provocativa e convidativa. Provocativa no sentido de tencionar 

verdades que se constituíram historicamente e socialmente como hegemônicas para explicar 

a realidade da pesca artesanal. Entretanto, é bom registrar, que o tensionamento aqui proposto 

não significa negar a importância do conhecimento departamentalizado produzido sobre pesca 

artesanal, seja no campo das ciências naturais ou das ciências humanas.  Convidativa porque 

propõe que, à dureza da Ciência organizada nos departamentos acadêmicos, se somem as 

lentes transdisciplinares que permitam buscar compreender os processos tecnopolíticos que 

permeiam as arenas de gestão ambiental que determinam as questões que exercem impactos 

sobre a pesca artesanal. 

Um segundo convite se faz à educação ambiental comprometida com a transformação 

da realidade enfrentada pelas comunidades de pescadores artesanais. Mais do que analisar a 

realidade para explicá-la, a superação das situações-limites exige a análise da conjuntura para 

que nela se identifique os possíveis movimentos para transformá-la! Neste sentido, a 

aproximação com os elementos teóricos da gestão pública pode ser um importante passo a ser 

dado.     

Diante do exposto, acredita-se que a reflexão apresentada ao longo do presente ensaio 

demonstra não só a possibilidade, mas também a necessidade de diálogo entre teoria e prática. 

Mais precisamente, do diálogo entre os processos políticos que permeiam as arenas de gestão 

ambiental pública e o conhecimento produzido pelas múltiplas abordagens científicas em em 

relação à pesca artesanal. Que se abra o diálogo! 
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A educação ambiental e o conhecimento tradicional associado as comunidades 

tradicionais 
 

David Silva de Souza1 

Lúcia de Fátima Socoowski de Anello 

Thaís Gonçalves Saggiomo 

Resumo: O presente artigo visa analisar e compreender a problemática envolvendo o caráter de vulnerabilidade 

ambiental das comunidades tradicionais. Fazendo-se um recorte para a proteção do acesso ao conhecimento 

tradicional da população indígena.  A educação ambiental é apontada como uma pedagogia capaz de emancipar 

o sujeito e consequentemente produzir uma consciência ambiental que demonstrem a necessidade de um 

tratamento igualitário para essas comunidades vulneráveis. Nessa perspectiva, se reconhece que a legislação 

ambiental e a educação ambiental crítica precisam incorporassem a sociobiodiversidade para se traçar um novo 

paradigma de respeito a essas comunidades. Essa proposta investigativa, está baseada em pesquisa bibliográfica, 

promovendo uma reflexão em torno da interdisciplinaridade do tema, utilizando-se do método dedutivo. 
 

Palavras-chaves: vulnerabilidade, comunidade tradicional, conhecimento, proteção. 

 

 

Environmental education and traditional knowledge associated with traditional 

communities 

Abstract: The present article aims to analyze and understand the problematic involving the character of 

environmental vulnerability of traditional communities. A cut is made to protect access to traditional knowledge 

of the indigenous population. Environmental education a pedagogical tool capable of emancipating the subject 

and consequently producing an environmental awareness that demonstrates the need for equal treatment for these 

vulnerable communities. From this perspective, it is recognized that environmental legislation and critical 

environmental education need to incorporate socio-biodiversity in order to draw a new paradigm of respect for 

these communities. This research proposal is based on bibliographical research, promoting a reflection about the 

interdisciplinarity of the subject, using the deductive method. 
 

Keywords: vulnerability, traditional community, knowledge, protection. 

  

 

Educación ambiental y conocimientos tradicionales asociados a comunidades 

tradicionales 

 

Resumen: El presente artículo busca analizar y comprender la problemática que involucra el carácter de 

vulnerabilidad ambiental de las comunidades tradicionales. Haciendo un recorte para la protección del acceso al 

conocimiento tradicional de la población indígena. La educación ambiental es apuntada como una herramienta 

pedagógica capaz de emancipar al sujeto y consecuentemente producir una conciencia ambiental que demuestre 

la necesidad de un trato igualitario para esas comunidades vulnerables. En esa perspectiva, se reconoce que la 

legislación ambiental y la educación ambiental crítica necesitan incorporar la sociobiodiversidad para trazar un 

nuevo paradigma de respeto a esas comunidades. Esta propuesta investigativa, está basada en investigación 

bibliográfica, promoviendo una reflexión en torno a la interdisciplinariedad del tema, utilizando el método 

deductivo. 
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1. Introdução 

Esse trabalho tem como tema as questões associadas a vulnerabilidade ambiental das 

comunidades tradicionais. Cujo objetivo principal é o de instigar o cidadão a refletir sobre o 

estado de vulnerabilidade socioambiental envolvendo essas populações.  Buscando por meio 

da educação ambiental a formação de um cidadão ecológico que possa agir em interesse da 

coletividade. Assim, surgira uma sensibilidade planetária, fazendo que o ser humano 

modifique seu hábitos e habilidades, acerca do gerenciamento da forma como o ser humano 

desenvolve a sua racionalidade ambiental e sua responsabilidade socioambiental.  

Em um primeiro momento se faz um diálogo apontando a importância da valorização 

e reconhecimento das comunidades em estado de vulnerabilidade social. Em um segundo 

momento parte-se para uma explanação acerca da importância da Educação Ambiental, como 

uma ferramenta pedagógica para a emancipação do sujeito e o reconhecimento da importância 

deste para o processo de ressignificação e/ou valorização do modo como se faz uso do 

conhecimento provenientes das comunidades tradicionais. Por fim, se utiliza a legislação 

pertinente ao tema proteção ao conhecimento associado, para demonstrar como é assegurado 

na prática os interesses dessas comunidades, ou seja, como é gerenciado o acesso a esse 

conhecimento e como que a lei garante a gestão e a repartição de benefícios para as 

comunidades exploradas, efetuando um recorte exemplificativo, para o caso das populações 

indígenas. 

Utilizou-se nesse estudo a pesquisa bibliográfica, que se eu através do método indutivo 

dedutivo, no qual se efetuou uma pesquisa dos principais fatores ligados ao tema que estavam 

sendo discutidos no cenário cientifico. Assim efetuou-se o fichamento das obras e artigos 

científicos relacionados a temática de preservação ambiental, vulnerabilidade e conhecimento 

tradicional associado. 

 

2. A vulnerabilidade ambiental das comunidades tradicionais 

 

O diálogo entre a racionalidade ambiental e os movimentos sociais são essenciais para 

a construção de uma sociedade sustentável (LEFF, 2006). Para tanto é medular a mobilização 

social para a formação de uma consciência ecológica apta a estabelecer uma nova cultura na 

interação humana com o meio ambiente. Nesse interim, falar em sustentabilidade, nos remete 

a salutar acerca da temática biodiversidade, que em outras palavras, se apresenta como sendo 
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o ambiente no qual se desenvolvem as habilidades de diversos povos tradicionais, como 

também de ser o elemento da conduta de perenizar os recursos naturais.  

O debate que motiva o discurso do conceito de sustentabilidade conforme aponta 

(ACSELRAD, 2007) está marcado por uma grande diversidade de perspectivas de abordagens 

teóricas. Diante disso, a racionalidade ambiental que se busca por meio de uma abordagem 

educativa, propõe a capacitar intelectualmente o sujeito, para que ele possa promover a 

ecologia profunda e desconstruir o pensamento complacente com o afastamento da 

racionalidade da razão, (SAUVÉ, 1997). Indubitavelmente, a racionalidade que este trabalho 

almeja elucidar é aquela ancorada no pensamento crítico, vinculado com os movimentos 

sociais, habilitada a nutrir a formação do sujeito ecológico munido de valores éticos de 

sustentabilidade.  

O caráter sustentável, nessa circunstância, é aquele que aponta que o conhecimento 

associado as comunidades tradicionais, não deve ser utilizado de forma indiscriminada e 

predatória com intuito comercial, situação essa que ocorre muitas vezes sem se quer obter o 

consentimento dos povos detentores ou mesmo não os dotando do devido reconhecimento por 

meio na necessária repartição de benefícios. Nesta feita, na associação entre conhecimentos 

tradicionais e biodiversidade assiste atenção aos povos tradicionais; desse ponto resulta a 

complexidade de se contemplar os saberes tradicionais sem que a correlação indispensável 

com o cuidado virtuoso do meio ambiente. (WAPIXANA, 1999) 

Destarte, cabe ressaltar que essa temática é vislumbrada a partir da problemática 

cultural do vínculo e do limite, (OST, 1995). Já que enquanto não for repensada a relação que 

o ser humano tem com a biodiversidade e, ao mesmo tempo que, não forem capazes de 

descobrir o que dela nos distingue e o que a ela nos liga; os nossos esforços serão em vão 

como testemunha a tão relativa efetividade do direito ambiental e a tão modesta eficácia das 

políticas públicas neste domínio.  

Nesse aspecto Leonardo Boff (1999) alvitra que a fenomenologia do cuidado seria 

uma boa forma de se exercer uma boa gestão na relação entre o ser humano e o meio em que 

habita. Isso porque, é uma teoria que propõe uma maneira pela qual qualquer realidade se 

torna um fenômeno para a consciência e molda a prática. Saluta o autor que não se trata de 

pensar e falar sobre a cuidado como objeto independente do ser humano, mas de pensar e 

dialogar a partir do zelo como é vivido e, possivelmente de se estruturar nos seres humanos.    

Desse modo, para que se possa exercer uma “justiça ambiental” que seja capaz de 

combater as desigualdades ambientais é necessário compreender esse processo de estruturação 
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do conhecimento de comunidades tradicional, como também o conjunto de significações e a 

estrutura em que se organizam os elementos formadores destes saberes. COMOZZAT; 

LOUREIRO; SILVA, 2013) 

Nessa perspectiva, não se pode permitir que os impactos ambientais derivados do 

desenvolvimento biotecnológico atinjam, de modo deliberativo, essa camada pobre e 

marginalizada da sociedade. Isso porque, conforme assevera Acselrad (2006) para se entender 

a formação da desigualdade ambiental que esse texto aponta, é preciso deixar de lado o 

clássico cenário perpetrador-vítima e pôr em evidência a dinâmica relacional pelo qual se 

operam os conflitos socioambientais. Assim aponta o mesmo autor: “A vulnerabilidade é uma 

noção relativa – está associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menos 

susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestrutura ou ecossistemas sofrerem alguns tipos 

particulares de agravo”. (2006, p. 2) 

Nessa mesma seara, em um processo de construção social acerca da vulnerabilidade, 

combinam-se tanto fatores objetivos, quanto subjetivos. A vulnerabilidade pode ser 

classificada em três classes, no qual uma delas trata-se da vulnerabilidade motivacional, 

relacionada com a maneira em que os grupos sociais se veem a si mesmos, as suas disposições 

e as suas capacidades de manejarem efetivamente as condições objetivas em seu entorno. 

(Anderson e Woodrow, 1989) 

Tais características são se suma importância para que que se possa reconhecer a 

vulnerabilidade das comunidades tradicionais. Esses povos não são vistos de forma igualitária 

pela sociedade em um modo geral. Fazendo uma analogia com o que representa a 

vulnerabilidade motivacional, é possível identificar que o tratamento social que as 

comunidades tradicionais recebem, em caráter ambiental, está longe de ser igual aos que os 

grupos sociais urbanos recebem em seus grandes centros. Ocorre neste caso uma falta de 

isonomia entre a multiplicidade de políticas desenvolvimentistas, que de um lado se 

apresentam de forma sustentável e de outro esbanjadora de recursos (apropriação da 

biodiversidade e conhecimento), promovendo caminhos estereotipados de “progresso” 

econômico.  

Esse caráter de vulnerabilidade ambiental, é muito preocupante por se tratar de uma 

problemática que assola diretamente a evolução humana. Tornar o ser humano consciente é 

um desafio para a sociedade atual, que necessita equacionar os fatores positivos e negativos 

dessa tomada de consciência, como argumentam os autores: 
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[...] não basta lutar por uma nova cultura na relação entre o ser humano e a natureza, 

é preciso lutar ao mesmo tempo por uma nova sociedade. Não se trata de promover, 

apenas reformas setoriais, mas sim uma renovação multidimensional capaz de 

transformar o conhecimento, as instituições, as relações sociais e políticas, os 

valores culturais e éticos. Trata-se de incluir no debate ambiental a compreensão 

política-ideológica dos mecanismos da reprodução social e o entendimento de que 

a relação social entre o ser humano e a natureza é mediada por relações 

socioculturais e classes historicamente construídas. (LOUREIRO; LAYRAGUES, 

2013, p. 67-68) 

 

A incorporação das questões ambientais nas pautas dos movimentos sociais é uma 

tendência que vem ganhando destaque no mundo.  E extremamente necessária a formação de 

uma consciência ambiental que vise implantar um novo modo de vida, solidária e responsável, 

saindo da esfera da garantia dos direitos individuais para atingir uma camada maior da 

sociedade, ou seja, a coletividade, isso porque se vive em um mundo no qual todos estão 

interligados, sendo necessário, assim, que a sociedade reveja seus padrões de conduta junto 

ao meio ambiente.  

Nesse sentido o próximo tópico via apresentar a educação ambiental como uma forma 

pedagógica de se promover essa consciência ambiental que aqui se fala. Não em um sentido 

unicamente formal, mas também informal, de modo que ocorra uma mudança do paradigma 

marcado pelas categorias impostas desde a racionalidade moderna e ocidental, para que 

ganhem atenção especial as racionalidades apagadas pela história, pelos processos de 

dominação colonial, pela expansão homogeneizante de um capitalismo racista (QUIJANO, 

2005).  

 

2 - A Educação Ambiental como aporte socioambiental, para garantir a preservação do 

conhecimento das comunidades tradicionais. 

 

Conforme já abordado no tópico anterior, a tradicionalidade e a vulnerabilidade de 

determinados grupos social são um dos objetos de estudo deste trabalho. Diante disso, neste 

novo tópico tem-se por intensão de sugerir a Educação Ambiental crítica como uma pedagogia 

que possibilite desvendar os mecanismos e as consequências desse desenvolvimento 

combinado e desigual que o capital reproduz ad infinitum. Ademais, como proposta 

pedagógica procura-se na Educação Ambiental (EA) pistas para a criação de políticas de luta 

contra a espoliação dos recursos naturais e a apropriação indevida do conhecimento dos povos 

tradicionais. 
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 A EA é um arcabouço metodológico de formação de conhecimento capaz de auxiliar 

a sociedade atual a encontrar o caminho para a formação de uma consciência ecológica, ou 

seja, a formação de um pensar ecológico analítico e crítico sobre os problemas ambientais que 

assolam a humanidade. Tomando como exemplo a problemática a gestão do acesso a 

conhecimento tradicional da comunidade indígena. Proporcionando ao indivíduo a 

possibilidade de ele desenvolver um olhar profundo sobre a forma especial em que as 

racionalidades dos povos originários, das comunidades tradicionais, dos grupos miscigenados 

trabalham no povoamento e aproveitamento dos territórios que ocupam, com lógicas não 

assimiláveis à lógica do capital 

Esse reconhecimento se dará no momento em que, o indivíduo se percebe como sujeito 

ativo e transformador, que não anseia o meio ambiente e o conhecimento tradicional apenas 

como uma fonte de recursos, reformulando seus significados e reconhecendo o bem ambiental 

para além dos valores financeiros. 

Os educadores devem estar cada vez mais preparados para reelaborar as informações 

que recebem, e, dentre elas, as ambientais, para poder transmitir e decodificar para 

os alunos a expressão dos significados em torno do meio ambiente e da ecologia nas 

suas múltiplas determinações e intersecções. A ênfase deve ser a capitação para 

perceber as relações entre as áreas e como um todo, enfatizando uma formação 

local/global, buscando marcar a necessidade de enfrentar a lógica da exclusão 

e das desigualdades. Nesse contexto a administração dos riscos socioambientais 

coloca cada vez mais a necessidade de ampliar o envolvimento público através de 

iniciativas que possibilitem um aumento do nível de preocupação dos educadores 

com o meio ambiente, garantindo a informação e a consolidação institucional de 

canais abertos para a participação numa perspectiva pluralista. (JACOBI, 2004, p. 

244-245)  

 

Nesta ótica, se busca uma postura do educador que se comprometa com a fomentação 

da mantença dos valores éticos que visem o respeito entre a diversidade de classes sociais, em 

particular garantindo os interesses daquelas populações que vivem em estado de 

vulnerabilidade socioambiental, reconhecendo suas potencialidades culturais e a 

sociobiodivercidade do a que pertençam. 

Desse modo, é preciso articular um processo de problematização que seja capaz de 

induzir o sujeito a pesquisar na realidade concreta, compreendê-la e transformá-la, no sentido 

de construir uma sociedade ambientalmente equilibrada, que tenha como princípios a 

igualdade, a solidariedade, a democracia, a justiça social, a responsabilidade e a 

sustentabilidade. Assim, a EA deve ser, acima de tudo, um ato político voltado para a 

transformação social. Segundo aponta Loureiro (2012), tal educação em uma perspectiva 

crítica assume seu caráter emancipatório ao almejar a autonomia dos agentes sociais pela 

intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e expropriação material. 
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Essa EA crítica, nas palavras do mesmo autor, se formada por meio de uma dimensão 

transformadora e emancipatória pode construir, de forma participativa, um modelo de conduta 

humana ecologicamente equilibrada e socialmente justo.  

Destarte, para que ocorra essa emancipação, ou seja, de tornar o sujeito crítico, de 

modo que ele possa compreender e pensar na necessidade de articular o caráter de 

vulnerabilidade das comunidades tradicionais, com uma análise da dinâmica da sociedade do 

capital onde se inserem, é impreterivelmente necessário ocorrer um agir transdisciplinar e 

politizador, rechaçando qualquer concepção antropocêntrica de meio ambiente, reconhecendo 

em todas as ciências a diversidade de saberes, máxime o conhecimento não formal.  

Assim, ao se buscar qualquer tipo de benefícios, sejam eles sociais ou científicos, por 

meio dos saberes tradicionais é de suma importância que se estabeleça um diálogo com a 

população detentora desse conhecimento. Estabelecendo um paralelo de respeito com os 

critérios de determinação, tradicionalidade e identidade territorial com os detentores desse 

conhecimento não formal, para que se possa aperfeiçoar a convivência entre comunidade-

conhecimento e comunidade-pesquisador, e isso só será possível de ser realizado por meio de 

estratégias educativas.  

Como ferramenta educativa de gestão pública a EA como bem aponta Enrique Leff 

(2006, p. 174), se apresenta com, “[...] uma prática intersubjetiva que produz uma série de 

efeitos sobre a aplicação dos conhecimentos das ciências e sobre a integração de um conjunto 

de saberes não-científicos. ” Nessa perspectiva, os sujeitos envolvidos nesse processo são 

aqueles que portam a condição material e simbólica, em função do seu lugar social, 

protagonistas do processo de reversão de desigualdades, isso porque o processo e apropriação 

social da natureza, além de não ser neutro, também são assimétricos e a população em situação 

de vulnerabilidade sempre é a mais prejudicada.  Nos diálogos entre o saber formal e o não 

formal, ocorrerá por meio do resgate de conceitos e valores que possam promover o 

rompimento com o modelo racionalista cartesiano opressor, que se fundamenta em uma 

perspectiva antropocêntrica. O tempo e o espaço são outras variáveis que também devem ser 

levadas em conta nesse processo de rompimento e a reformulação do pensamento científico.  

Nesse processo de diálogo com as comunidades tradicionais, para que se possa 

desenvolver um método educativo, que se reverta em benefícios para essas populações, é 

importante que nesse processo investigativo se desenvolva alguns princípios da 

aprendizagem, conforme os apresentados por Flecha (1997): diálogo igualitário, inteligência 

cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade 
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de diferenças. Delineando e construindo uma aproximação teórico-metodológica com a 

educação ambiental crítica com essas concepções. 

 Tendo como objetivo, estabelecer uma aproximação teórico-metodológica entre uma 

educação ambiental crítica e esses princípios, Logarezzi (2010) considera que o qualificativo 

crítico inclui a denúncia das contradições sociais enquanto base da destruição ambiental e 

acesso ao conhecimento tradicional. Por sua vez, o qualificativo “dialógica” indica, também 

na concepção freiriana, que no fundamento do processo educativo estão a incompletude 

humana e a tomada de posição frente ao real, como ontologia e base da educabilidade [...]. 

(LOGAREZZI, 2010, p. 14) 

Nesse contexto, a EA deve ser compreendida como um processo permanente de 

afirmação da identidade e pertencimento da coletividade, promovendo a aprendizagem, e 

gerando diversas formas de conhecimento no processo de formação de cidadãos com 

consciência local e planetária. Na defesa dos interesses da preservação do conhecimento 

tradicional, ao atender certos interesses e não atender outros, em muitos casos, põe em risco 

as condições materiais e simbólicas que devem garantir a satisfação das necessidades básicas 

de grupos sociais vulneráveis, como a preservação de sua identidade, a valorização de sua 

cultura, e a não exploração do conhecimento a qualquer preço. (LOUREIRO e 

LAYRANGUES, 2013). 

 Dessa forma, o desafio para a educação ambiental, no contexto da exploração do 

conhecimento das comunidades tradicionais, é o de criar valores capazes de criticar os padrões 

atuais de comportamento gerados pelo progressivismo. Por sua vez, buscar um novo 

paradigma comprometido com as demandas sociais, capazes de romper com o pensamento, 

exclusivamente, objetivo, transformando-o em um pensamento reflexivo e crítico de modo a 

preservar o acesso ao conhecimento tradicional. 

Em termos histórico, recentemente entrou em vigou uma legislação que tem como 

objetivo disciplinar o acesso a biodiversidade, patrimônio genético e conhecimento 

tradicional, das comunidades que este trabalho trata. Nesse sentido o próximo tópico tem 

como objetivo trazer à baila o modo como o legislador tratou desta temática na Lei, e quais 

são as formas de proteção que a lei assegura as comunidades tradicionais na tutela, dos seus 

direitos fundamentais, diante de sua vulnerabilidade socioambiental.  
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3. O novo marco legal da biodiversidade e a proteção do conhecimento tradicional 

associado a população indígena 

 

Na sociedade atual, se tem uma eminência da insustentabilidade planetária, seja 

econômica, social e ambiental. Devendo assim, ocorrer uma forte carga de mudança no 

comportamento individual e social visando combater essa crise, e para isso como já foi 

abordado a EA surge como uma ferramenta crítica que possibilita ao sujeito fazer uma 

releitura daquilo que está ao seu entorno. Problematizando algumas questões, em especial o 

caráter de vulnerabilidade das comunidades tradicionais, e a necessidade de ocorrer uma 

mudança de comportamento na gestão dos bens ambientais.  

Diante das especulações e explorações do patrimônio genético do país, como também 

do conhecimento tradicional associado, ouve por parte do legislador compilar um dispositivo 

legal que visasse tutelar, o uso desses componentes. O que até então vinha sendo 

salvaguardado por uma medida provisória parro a ser regido por uma legislação específica 

conhecida como o Novo Marco da Biodiversidade, ou seja, a Lei de n 13.123 de maio de 2015. 

A proteção direta ao conhecimento tradicional associado no que toca essa nova lei visa 

conter as injustiças ambientais que assolam as minorias, assim como por exemplo as 

comunidades indígenas, que tem o seu conhecimento tradicional associado explorado 

indevidamente para ser transformado em produtos da biotecnologia. Assim, percebe-se que 

na esfera ambiental o bem ambiental físico recebe um tratamento diferenciado enquanto o 

conhecimento tradicional por ser um bem de natureza cultural e/ou intelectual em muitas das 

vezes rebe uma proteção ambiental desigual. 

Esse conhecimento associado a comunidade indígena, de acordo com Claude Lévi-

Strauss (2012), em sua obra O pensamento selvagem, os povos tradicionais indígenas são 

detentores de conhecimentos vastos, profundos e complexos, com sociedades diversificadas, 

afirmando, de forma inquestionável, a potencialidade dessas comunidades. Essas populações 

utilizam racionalmente os recursos renováveis, são portadoras dos 

conhecimentos   sobre   o    ambiente onde habitam e, valorizam o território como um   espaço 

de convivência e religiosidade, conhecimentos que   são transferidos pela oralidade.  Nesse 

interim, para que os saberes   tradicionais dos povos indígenas possam, efetivamente, 

ser   protegidos, é imprescindível que se atente, precipuamente, ao território, à biodiversidade 

e à cultura (WACHOWICZ; ROVER, 2007). Nessa mesma ótica aponta Acselrad:  

A transformação das “populações indígenas” e “comunidades locais” em “sujeitos 

de direito” impõe a esses grupos sociais uma “nova” maneira de se relacionar entre 
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si e com a própria natureza. Esse processo aproxima as “práticas sociais” desses 

grupos aos modelos jurídicos, que em muito diferem no seu significado. Os traços 

característicos das diferentes “práticas” desses grupos sociais são reduzidos a uma 

única modalidade, que compreende o sujeito separado do objeto. A redução das 

“práticas” aos aspectos formais simplifica a complexidade das experiências, 

inscritas em diferentes formas de representação, apropriação, uso dos recursos 

naturais e da terra, os quais envolvem conhecimentos que se encontram 

profundamente enraizados em diferentes contextos locais. Os modos de 

representação, apropriação e uso são articulados pela dinâmica social e não se 

revelam como simples respostas às necessidades materiais, mas consistem em 

projetar no mundo diferentes significados, com lógicas distintas (ACSELRAD, 

2002, p. 15) 

 

A relevância dos conhecimentos tradicionais não está apenas evidenciada para a 

manutenção das culturas e da diversidade social, mas, também, porque esses saberes não   são 

agressivos ao meio ambiente, na medida em que, ao serem praticados, o são com respeito ao 

tempo natural de renovação dos recursos, ou seja, de modo sustentável. Assim, preservam a 

biodiversidade, conservando a potencialidade de recepcionar e atender às futuras gerações. 

O Novo Marco da Biodiversidade, já em seu artigo primeiro apresenta um rol de bens 

por ele protegido, não deixando margem para dupla interpretação, apontando principalmente 

direitos e obrigações referentes a repartição justa e equitativa de benefícios, e a gestão da 

remessa do material genético da biodiversidade brasileira e o conhecimento tradicional 

associado, que é remetido para o exterior.  Outro ponto importante é, a premissa de que o 

acesso ao conhecimento tradicional associado poderá ocorrer, entretanto não poderá trazer 

prejuízos aos direitos materiais e imateriais do bem acessado e da sua localidade e 

beneficiários diretos. Os riscos por não se atentar para essa questão poderão causar prejuízos 

diretos a essas comunidades conforme apontado abaixo: 

A perda de variabilidade genética também leva à perda de espécies de uso potencial 

econômico ou biotecnológico e, com o desaparecimento dos parentes silvestres de 

espécies cultivadas, as lavouras tradicionais podem ser seriamente afetadas, assim 

como os conhecimentos tradicionais associados a lavouras em desaparecimento e 

espécies utilizadas por comunidades extrativistas, potencialmente afetando a 

nutrição e segurança alimentar das comunidades mais pobres. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2011, p.81) 

 

A proteção que a nova legislação traz é um avanço na legislação pátria, pois promete 

proteger o conhecimento tradicional das comunidades tradicionais, seja ele de natureza natural 

ou cultural, garantindo assim que as comunidades e a biodiversidade local. Ademais, o novo 

dispositivo legal pretende evadir a biopirataria e certificar a repartição de benefícios provindos 

desta biodiversidade de modo justo e equitativo 

Nesses termos, conforme aponta a legislação, para todo o caso de acesso ao 

conhecimento tradicional associado a comunidade tradicional detentora do conhecimento 
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deve ser consultada e consequentemente concordar com a liberação do acesso a sua cultura, 

independente da finalidade desse acesso. Esse procedimento se dará por meio do fornecimento 

de um termo de anuência previa fornecida pela comunidade tradicional, documento esse que 

o agente que pretende acessar tal conhecimento deve apresentar antes de iniciar suas 

pesquisas. 

Uma das principais críticas referente a autorização fornecida pelas comunidades 

tradicionais para os usuários da indústria ou da pesquisa em biotecnologia, é o de que, esse 

tramite se dará por meio de um contrato entre a parte exploradora do conhecimento e a 

comunidade a ter o seu conhecimento explorado.  

[...] conhecimentos tradicionais não podem ser objetos de um contrato, no modelo 

clássico de direito privado, cujo escopo é adquirir, modificar ou extinguir relações 

jurídicas de natureza patrimonial. Em matéria de acesso ao conhecimento tradicional 

também há um referencial econômico, mas prepondera o referencial cultural que 

bem por isso define este bem jurídico como conhecimento tradicional. É necessário 

compatibilizar e adaptar o contrato, de modo a se constituir num instrumento apto e 

eficaz para abarcar um objeto de natureza de bem imaterial de interesse público, 

difuso (KISHI, 2015, p. 53) 

 

Nesse sentido, a autora Sandra Akemi Shimada Kishi efetua críticas as formas de 

constituição desses contratos, pois alega a autora que o objeto desse contrato é um bem 

cultural de interesse público, não podendo ser contratado, sem prestação ao ente público, por 

visar interesses privados.  

No que se refere ao recorte feito neste trabalho, o conhecimento tradicional associado 

a comunidade indígena, o inciso II do Decreto nº 8.772/ 2016 que veio a regulamentar trechos 

da Lei 13.123/2015, é de grande importância, visto que, em prol da biotecnologia, o acesso ao 

bem cultural indígena está voltado diretamente para a satisfação dos interesses da indústria 

farmacêutica. Nesse sentido, tutelar o acesso neste caso traz segurança para as comunidades 

tradicionais e particularmente a cultura do povo indígena. Conforme expressa o art. 12 do 

Decreto mencionado, fica garantido o direito à participação das populações indígenas, 

comunidades tradicionais e agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou 

conservam conhecimento tradicional associado no processo de tomada de decisão sobre 

assuntos relacionados ao acesso a conhecimento tradicional associado e à repartição de 

benefícios decorrente desse acesso. As populações indígenas foram incluídas também no 

Decreto, como partes das comunidades que tenham seu conhecimento tradicional associado 

protegidos, além de assegurar a estes a oportunidade de participarem do processo de decisão 

de assuntos relacionados a exploração do conhecimento tradicional.  
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Outro ponto importante a ser observado é o de que, para os casos de não identificação 

do conhecimento tradicional, a Lei não exige o consentimento prévio da comunidade 

tradicional. Para os casos em que o conhecimento é identificável a comunidade tradicional, 

população indígena ou agricultor tradicional poderá negar o acesso ao seu conhecimento 

tradicional. 

Ainda sobre o consentimento prévio, induz o artigo 15 do Decreto, que “a obtenção de 

consentimento prévio informado de provedor de conhecimento tradicional associado deverá 

respeitar as formas tradicionais de organização e representação de população indígena, 

comunidade tradicional ou agricultor tradicional e o respectivo protocolo comunitário, quando 

houver”, essa é mais uma segurança que as comunidades e as populações tradicionais têm para 

exercer a gestão do acesso a sua cultura. 

 A repartição de benefícios foi um dos pontos observados com como sensíveis na Lei 

13.123/2015, quanto a isso o Decreto em questão apresenta em seu art. 43 aponta que a 

repartição de benefícios será devida sempre que houver exploração econômica de produto 

acabado oriundo odo acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional, o material 

reprodutivo oriundo desse acesso, sendo considerado o valor agregado de cada produto 

gerado. 

Percebe-se que os dispositivos legais analisados procuram tutelar os casos de acesso ao 

conhecimento tradicional associado, em particular a população indígena, a legislação é recente 

e sua aplicabilidade ainda não produziu dados que demonstrem a sua eficiência na proteção 

de seu objeto. Entretanto, o Novo Marco da Biodiversidade veio a trazer para a sociedade 

mecanismos e instrumentos jurídicos que sugerem a proteção ao acesso ao conhecimento 

tradicional. 

 

Considerações Finais 

 

Em suma a mudança de paradigma que aqui se fala se dará no momento em que o 

indivíduo se percebe como sujeito ativo e transformador, que não anseia o conhecimento 

tradicional apenas como uma fonte de recursos e informações para pesquisas, reformulando 

seus significados e reconhecendo o bem ambiental para além dos valores financeiros, ou seja, 

reconhecendo a importâncias dos valores socioambientais para a sociedade.   

A participação efetiva da população no processo de formação de uma consciência 

ambiental que poderá ser promovida através de uma educação ambiental transformadora, 
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capaz de atingir todas as massas, sem sombra de dúvidas é o modo em que a pessoa possa 

exercer a sua cidadania democrática em um cenário onde muitas comunidades vivem em 

estado de vulnerabilidade social. Como já dito tem que se superar o conformismo e se partir 

para um efetivo embate com essa crise. 

A Educação Ambiental, diante desse cenário se demonstra essencial para o 

enfrentamento de violações aos direitos humanos dos indígenas e a preservação do 

conhecimento associado à sua sociodiversidade, por se tratarem de populações 

socioambientalmente vulneráveis. A Educação ambiental que, busca criticar o discurso 

dominante, os quais se sustentam, com base unicamente na conservação de ecossistemas e 

recursos naturais, pois esse discurso não é capaz de sustentar e/ou salvaguardar os sujeitos em 

situação de vulnerabilidade socioambiental.  

O Novo Marco da Biodiversidade é uma legislação que surgiu com o escopo de proteger 

o acesso ao conhecimento tradicional associado, entretanto mesmo que a Lei tenha sido 

atenciosa em fatores como a forma que se dará esse acesso, a importância da anuência da 

comunidade explorada e a repartição de benefícios proveniente do acesso a esse 

conhecimento, não se pode afirmar que ele garante a proteção efetiva ao conhecimento dessas 

comunidades. 

Nesse sentido cabe aos intrelocutores sociais buscarem um novo começo, através de um 

processo de formação de uma consciência ambiental e o exercicio de uma cidadania ecológica, 

para que se possa formar um novo entendimento e/ou sentido de interdependência do ser 

humano perante os interesses da ciência e a criação de uma responsabilidade universal, capaz 

de conduzir o pensamento humana para um saber sustentável.  
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Fronteiras do pensamento da Oceanografia hegemônica:  

Reflexões iniciais sobre a produção acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande 

 

Matthews Rocha Mello1 

Caio Floriano dos Santos 

Tatiana Walter 

Resumo: Na (re)condução da Oceanografia, enquanto área de formação profissional, existe uma pedra no meio 

do caminho. Existe um silenciamento das temáticas transversais da sociedade e isso levanta uma questão 

emergente para todas as ciências ambientais. Em um panorama de injustiças ambientais, nos perguntamos: a 

produção acadêmica oriunda da graduação e pós-graduação em Oceanografia da Universidade Federal do Rio 

Grande tem abordado relações de classe, raça, gênero e sexualidade? Assim, nos propomos a analisar as 

perguntas científicas de trabalhos de conclusão de curso (monografias, dissertações e teses) vinculadas ao 

Instituto de Oceanografia desta universidade. A carência ou ausência dessas discussões se chocam com a função 

social da Universidade e põem em xeque a formação crítica de profissionais. É possível afirmarmos que 

mudanças são necessárias. Uma questão fica: por onde começamos? 
 
Palavras-chave: Ecologia Política; formação profissional; Ciências do Mar. 
 

 

Frontiers of thought in hegemonic oceanography: 

Initial reflections on the academic production of the Federal University of Rio Grande 
 
Abstract: In the (re)conveyance of Oceanography, as a professional training area, there is a stone in the middle 

of the path. The transversal themes of society are silenced, which raises an emerging question for all 

environmental sciences. In an environmental injustices world, we ask ourselves: has academic production from 

undergraduate and graduate studies in Oceanography at the of Rio Grande Federal University addressed class, 

race, gender and sexuality relations? Thus, we propose to analyze the scientific questions of course completion 

works (monographies, dissertations and theses) linked to the Institute of Oceanography of this university. The 

lack or absence of these discussions clashes with the university's social function and puts the critical training of 

professionals in a checkmate situation. It is possible to say that changes are necessary. One question remains: 

where do we start? 
 
Keywords: Political Ecology; professional qualification; Marine Sciences. 
 

 

Fronteras del pensamiento de la Oceanografía hegemónica:  

Reflexiones iniciales sobre la producción académica de la Universidade Federal do Rio 

Grande 
 
Resumen: En la (re)conducción de la Oceanografía como área de formación profesional, hay una piedra en 

medio del camino. Hay un silenciamiento de los temas transversales de la sociedad y esto plantea una cuestión 

emergente para todas las ciencias ambientales. En un entorno de injusticias ambientales, nos preguntamos: ¿la 

producción académica de los estudios de pre y posgrado en Oceanografía de la Universidad Federal de Rio 

Grande ha abordado las relaciones de clase, raza, género y sexualidad? Así, nos proponemos analizar las 

preguntas científicas de los trabajos de conclusión de curso (monografías, disertaciones y tesis) vinculados al 

Instituto de Oceanografía de esta universidad. La falta o ausencia de estas discusiones se choca con la función 

social de la Universidad y pone en duda sobre la formación crítica de los profesionales. Es posible afirmar 

que  cambios son necesarios. Queda una pregunta: ¿por dónde empezamos? 
 
Palabras clave: Ecología Política; formación profesional; Ciencias Marinas 
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Apresentação 

 

Este trabalho surge a partir de inquietações em uma (das muitas) zona(s) de sacrifício 

no Brasil, no município de Rio Grande (SANTOS & MACHADO, 2013), região portuária 

localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul.  

“Mais longe dos centros de poder que isto?!” (…) É um verdadeiro paraíso fiscal e de 

contaminação, como avaliam Santos e Machado (2013). Quem sofre o ônus disto? A 

população mais pobre, comunidades tradicionais, pessoas negras, mulheres, jovens e lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras dissidências de gênero e 

sexualidade – LGBTI+. Em um contexto de tanta degradação ambiental e desigualdades, qual 

o papel da Oceanografia, enquanto espaço de formação profissional, dentro e fora da 

universidade pública?  

É daí que nasce esta proposta de pesquisa: uma análise exploratória sobre a produção 

acadêmica no que se refere aos problemas e conflitos socioambientais, tendo como locus de 

análise o Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande – IO/FURG. O 

estudo avalia as perguntas científicas propostas nos trabalhos oriundos da formação 

profissional, envolvendo monografias, dissertações e teses do IO/FURG, que estão 

disponíveis em PDF na plataforma digital do Sistema de Bibliotecas da FURG – ARGO, de 

acordo com palavras-chave pré-determinadas. É um dos primeiros passos de um trabalho de 

conclusão de curso de graduação em Oceanologia da FURG. 

 

Brasil, lugar de injustiças ambientais 

“Um homem coletivo sente a necessidade de lutar” 
Chico Science & Nação Zumbi 

 

O último país do Ocidente a abolir a escravidão também é um dos que mais mata 

líderes sociais (FRONT LINE DEFENDERS, 2019), indígenas (CIMI, 2019), homossexuais 

(OLIVEIRA & MOTT, 2020), travestis e transexuais no mundo (BENEVIDES & 

NOGUEIRA, 2020). Jovens, pretos, mulheres, pobres e LGBTI+ são as maiores vítimas de 

violência no país (BRASIL, 2019; IPEA & FBSP, 2019), porém, o assassinato é apenas a 

expressão mais letal desta condição. A carência ou ausência da efetivação de direitos 

fundamentais, como acesso à água potável, moradia digna e terra demarcada, senão a própria 

morte, geram barreiras profundas no âmbito individual e coletivo. Desfrutar de uma vida 

plena, poder exercer o direito de ser, conhecer, ir e vir são compromissos firmados pelo Brasil 
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desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e previstos na Constituição de 

1988, mas, nos dias de hoje, ainda é um direito acessado por poucos, considerado um 

privilégio.  

Segundo estudos do IBGE (2019), o Brasil conta com mais de 13 milhões de pessoas 

vivendo em extrema pobreza, recebendo menos de R$ 145 reais por mês, principalmente no 

Norte e no Nordeste, sendo elas, também, as mais afetadas pela falta de saneamento básico, o 

que engloba esgotamento sanitário, abastecimento e drenagem de água e coleta de resíduos. 

O país também possui mais de 38 milhões de analfabetos funcionais, sendo que a maioria 

dessas pessoas são mulheres negras (COSTA, 2019). As mulheres são mais da metade da 

população brasileira, mas ocupam menos cargos em instâncias da política representativa 

(LÜCHMANN et al., 2016). Parte desta triste realidade de sub-representação é compartilhada 

com travestis e transexuais, as mesmas que afirmam que a escola não é um ambiente seguro 

e por isso acabam evadindo dos espaços educativos (ABGLT, 2016). Mais de 90% das 

travestis e mulheres trans encontram a prostituição como única forma de garantia de renda 

(BENEVIDES & NOGUEIRA, 2020).  

Paralelamente a este quadro alarmante, o debate sobre meio ambiente tem se 

resumido, na concepção tradicional e reducionista (hegemônica), aos seus aspectos físicos, 

químicos e biológicos. Contudo, propomos neste trabalho uma compreensão crítica acerca das 

questões socioambientais. À luz da Ecologia Política (LOUREIRO & LAYRARGUES, 

2013), natureza e sociedade têm uma relação intrínseca, são coexistentes e, portanto, muitos 

dos problemas supramencionados são entendidos também como socioambientais. A Ecologia 

Política propõe outra forma de olhar o mundo e, por isso, de se abordar os problemas da 

sociedade contemporânea.  

Nesta abordagem parte-se do princípio que há uma distribuição desigual de recursos, 

que por sua vez, são finitos, que todo projeto de desenvolvimento econômico hegemônico 

gera conflitos e ônus, que pobreza é causa da degradação ambiental e sustentabilidade é um 

conceito em disputa (LOUREIRO & LAYRARGUES, 2013). Assim, a ecologia política nasce 

da contraposição ao sistema capitalista, que se apropria de mentes, corpos, recursos naturais, 

desaloja pessoas de seus vínculos socioculturais e espaciais e que, além de concentrar 

dinheiro, informação e oportunidades sociais em uma pequena parcela da sociedade, destina 

invariavelmente riscos e danos socioambientais à maior parte da população (ALIER, 2007).  

Tais riscos e danos não são sentidos da mesma forma pelos diferentes grupos que 

compõem nossa sociedade. Como reflete Acserald e colaboradores (2009), é comum um 
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discurso com objetivo de se criar um consenso de que esses problemas são difusos e 

democráticos, porém, nenhum grupo social arca e supera os crimes e crises socioambientais 

da mesma forma. E um lugar de terra fértil, biodiverso, baixos impostos, legislação flexível e 

comunidades étnico-raciais historicamente desassistidas pelo poder público, o Brasil, assim 

como toda a América Latina e a África, está sob a lógica e legado do colonialismo 

eurocentrado. Em outras palavras, um centro hegemônico de poder econômico e político no 

norte global e uma periferia ou os ditos países de Terceiro Mundo e seus povos (ALIER, 2007; 

QUIJANO, 2005), uma veia aberta (GALEANO, 1978). 

Todas essas informações reiteram um panorama de injustiça perante pobres e 

dissidentes étnicos, sexuais e de gênero, apresentando um contexto de abandono por parte do 

Estado e soberania da lógica capitalista, globalizada e colonial de apropriação de corpos e 

territórios. Significa dizer que há grupos vulneráveis, que lutam pela manutenção de seus 

territórios e formas de vida, que são desprovidos de apoio político, econômico, jurídico e 

social e que arcam com uma parcela desproporcional de danos e riscos socioambientais 

vinculados à instalação, operação ou ampliação de empreendimentos econômicos, assim como 

à incidência de políticas e programas criados pelo Estado ou da falta deles (ACSERALD et 

al., 2009). 

A noção de justiça ambiental articula esse cenário conflitivo com a luta por direitos 

básicos frente a esses projetos genocidas, que deixam cicatrizes e feridas crônicas nos grupos 

mais vulneráveis. Iniciada pelo movimento negro estadunidense, a luta contra o racismo 

ambiental reconhece as questões ambientais como elemento fundamental na reivindicação por 

justiça social (BULLARD, 2000).  

Apesar de o Brasil estar presente em marcos importantes na agenda ambiental 

mundial, como a ECO 92 que frisou a necessidade de indissolubilidade de economia, ecologia 

e equidade social, a justiça ambiental no Brasil apenas ganha amplo reconhecimento em 2001, 

com a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental (ACSERALD et al., 2009). Contudo, 

ainda hoje existe uma grande lacuna para um debate realmente mais profundo e coerente, de 

que, em poucas linhas, os grupos sociais mais vulneráveis e excluídos dos espaços de decisão 

são os negros. O racismo ambiental é um tema urgente. 

 

Uma inquietação sobre a ciência oceanográfica 

A ciência e a universidade ocupam um lugar importante na nossa sociedade, seja na 

produção de conhecimento, seja na formação de profissionais que ocuparão espaços relevantes 
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em processos decisórios. Frente a esse contexto de injustiça, produzir ou não conhecimento (e 

de que forma se dá essa produção) sobre determinado fenômeno é uma escolha política, é 

cumprir ou não sua função social. Segundo Santos (2011), historicamente as universidades 

têm se posicionado como um baluarte sobre o que é ou não conhecimento “verdadeiro” e, por 

isso, tem tido um papel importante no silenciamento e apagamento de relações, produções e 

modos de vida de comunidades periféricas e tradicionais. 

A ciência hegemônica se ancora no pensamento positivista reducionista, oferecendo-

se como uma narrativa padronizada, mas seu papel vem sendo questionado pela sociedade em 

épocas de tantas mudanças globais e negacionismo científico (CHAUI, 2003). Quanto à 

universidade, o mesmo! Como bem menciona Chaui (2003), a universidade também está em 

disputa e para superar o descumprimento de sua função social, é preciso repensar um outro 

perfil de formação, de pensamento crítico, de autonomia e valorização da pesquisa-ação, não 

mercantil, não globalizada e nem neoliberal. 

 As ciências naturais, como é o caso da Oceanografia, mesmo com importantes 

avanços e contribuições, seguem constatárias e tecnicistas (MOURA, 2017). Grande parte da 

literatura produzida dentro das instituições de ensino e pesquisa se ausenta do debate das 

relações sociais transversais de classe, raça, gênero e sexualidade e segue aquém do necessário 

para a superação dos problemas ambientais (ou melhor, dos conflitos ambientais). Disfarçam-

se por detrás da suposta neutralidade científica, da objetividade do sujeito e do objeto de 

estudo, numa sociedade onde impera o racismo, o machismo e todas as outras formas de 

violência. Para um cenário de justiça é impostergável a incorporação do debate crítico e do 

avanço nas abordagens holísticas sobre os elementos do meio ambiente, compreendendo-os 

de maneira mais ampla.  

Entre as Ciências Naturais, a Oceanografia é um campo de estudos que se propõe a 

refletir e descrever os elementos e fenômenos dos diferentes ambientes costeiros e oceânicos, 

e como parte deste todo, estão os grupos sociais. Estudar o meio ambiente, também pela 

perspectiva da Oceanografia, requer uma compreensão abrangente de todos os elementos, 

inclusive os socioculturais (KRUG, 2018). Porém, o que está posto nos projetos político-

pedagógicos e na construção histórica da Oceanografia no Brasil é uma negação do caráter 

humano dessa ciência (MOURA, 2017).  

Cabe agregar a esta discussão que o primeiro curso de Oceanologia no país, 

pertencente à FURG, surge em plena ditadura militar no Brasil, em 1970, numa área de 

intensos conflitos socioambientais relacionados aos ciclos do complexo portuário e urbano-
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industrial, sendo proposto para o município de Rio Grande a chancela de zona de sacrifício e 

paraíso fiscal e de contaminação (SANTOS & MACHADO, 2013). 

Um caminho possível de superação deste olhar fragmentado da Oceanografia é 

apontado por Santos e colaboradoras (2019): uma oceanografia que reconheça os conflitos e 

injustiças socioambientais, socialmente referenciada, construída coletivamente desde o sul 

global, decolonial, pós-abissal e apoiada nos princípios da educação ambiental crítica para a 

justiça ambiental. 

Uma vez que a noção de justiça ambiental se enrobustece dentro de um contexto de 

contaminação ambiental, procuramos investigar se são abordadas as relações sociais 

transversais de classe, raça, gênero ou sexualidade em trabalhos de conclusão de Curso de 

Graduação e Pós-Graduação – TCCs vinculados ao IO/FURG, dado que os mesmos integram 

parte da formação profissional. 

 

Fronteiras e invisibilidades na Oceanografia: uma análise exploratória 

 

Para responder a essa inquietação está sendo realizado um estudo de caso sobre a 

produção acadêmica da Oceanografia da FURG, envolvendo o período de 1985 a 2019. A 

pesquisa está sendo realizada por meio da busca de TCCs disponíveis no acervo digital da 

FURG, utilizando palavras-chave pré-determinadas (ver Gráfico 1).  

Os termos foram inseridos no campo de “termos livres” da plataforma ARGO, 

mostrando resultados que apresentaram os termos em alguma parte do documento (título, 

palavras-chave, objetivos etc). É importante salientar que as obras encontram-se 

disponibilizadas em arquivo digital na plataforma ARGO a partir de 2005, no caso das 

dissertações, as teses a partir de 2008 e as monografias a partir de 2013, segundo a Direção 

do Sistema de Bibliotecas da FURG.  

A escolha destas palavras foi direcionada a termos recorrentes em estudos sobre 

contaminação e conflitos ambientais, mostrando cerca de 3 mil obras. O levantamento foi 

realizado entre os dias 10 de setembro e 4 de outubro de 2020. 
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Gráfico 1: Quantidades relativas de títulos encontrados por palavra-chave através da plataforma ARGO. 

 

 
Fonte: Próprios autores. 

Do total encontrado, 246 TCCs foram produzidos no IO/FURG e, portanto, 

organizados quanto à autoria, título, tipo e ano de publicação, palavras-chave e programa 

acadêmico. Muitas dessas obras contiveram mais de um dos termos utilizados na busca. Os 

resultados para todas essas palavras-chave podem ser vistos no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Histórico da produção de TCCs do IO/FURG, relacionados às palavras-chave utilizadas neste 

trabalho, encontrados através da plataforma ARGO. 

 

 

Fonte: Próprios autores. 

Nota-se que desde 1985 há produção relacionada à temática de contaminação ou 

envolvendo conflitos ambientais, vinculada ao IO/FURG, com um aumento, ainda que 

descontínuo, a partir dos anos 2000. Essas obras se distribuem quanto ao nível acadêmico: 

monografias (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação e Especialização), dissertações 
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e teses, e também entre os programas acadêmicos: graduação (Curso de Graduação em 

Oceanologia); e pós-graduação (Curso de Especialização em Ecologia Aquática Costeira, 

Programa de Pós-graduação (PPG) em Aquicultura, PPG em Gerenciamento Costeiro, PPG 

em Oceanografia Biológica e PPG Oceanografia Física, Química e Geológica (ou 

recentemente renomeado como PPG Oceanologia). Os cursos de Tecnologia em Gestão 

Ambiental, também do IO/FURG, não tiveram sua produção analisada, dado que seus 

estudantes desenvolvem estágios e não monografias. Ademais, sua formação profissional está 

em outro campo de atuação. Não obstante, as questões apontadas aqui recaem também a esta 

formação, o que pode ser, no futuro, objeto de pesquisa. 

O Gráfico 3 mostra a distribuição das 246 obras quanto ao tipo de publicação (3A) e 

programa acadêmico (3B). É importante salientar que não foi possível normalizar estes 

resultados porque não chegamos ao número exato de todos os TCCs produzidos no IO/FURG. 

 

Gráfico 3: Proporção dos Trabalhos de Conclusão de Curso do IO/FURG, quanto ao (A) nível e (B) programa 

acadêmico, encontrados através da plataforma ARGO.  

 

 

Fonte: Próprios autores. 

Das 246 obras, 116 (aproximadamente 47%) estão disponíveis em PDF e puderam 

ser analisadas quanto ao título, palavras-chave e objetivos geral e específicos para averiguar 

se abordavam relações sociais de classe, raça, gênero e sexualidade (relações transversais). 

Todas as obras que mencionaram as relações sociais transversais são dissertações e podem ser 

vistas na Tabela 1. De cada uma delas foi extraído um trecho presente na seção de 

apresentação de resultados ou discussão que exemplifica a relação social abordada, ainda que 

de forma sucinta. 
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Tabela 1: Detalhamento das dissertações do IO/FURG que investigam relações sociais transversais 

encontradas através da plataforma ARGO. 
Ano de 

publicação 2014 2016 2017 

Autoria Bobadilho, 

Rosani Sola 
Terceiro, Abraão 

Martins 
Soares, Janaina 

Maria Ferreira 
Verly, Jessica 

Fischer 
Fioravanso, Aline 

Guzenski 
Silva, Ederson 

Pinto Da 

Título 

A problemática 

dos rios urbanos 
costeiros: 

entraves e 

possibilidades 
para a qualidade 

ambiental e 
social 

Cartas de 

sensibilidade 

ambiental ao 
derramamento de 

óleo: uma análise 
no contexto da 

justiça ambiental 

Impacto de 

alterações 

climáticas na 
receita da pesca do 

camarão-rosa na 

Lagoa dos Patos, 
evidenciando o 

município de São 
Lourenço do 

Sul/RS, Brasil 

Mensuração de 

impactos sociais: 
uma análise sobre a 

vulnerabilidade 

ambiental de 
comunidades de 

pescadores 
artesanais sujeitas 

aos impactos de 

empreendimentos 
costeiros 

Conflitos 
socioambientais 

em áreas marinhas 

protegidas: o 
contexto da gestão 

ambiental pública 
no Arquipélago de 

Fernando de 

Noronha, Brasil 

Para além da gestão 

dos recursos: uma 

abordagem crítica 
sobre a realidade da 

pesca artesanal na 
Lagoa Mirim, no 

Sul do Brasil 

Palavra-

chave 

Resíduos 

sólidos, 

Saneamento, 
Conflitos 

ambientais 

Justiça ambiental, 

Vulnerabilidade 
ambiental 

Vulnerabilidade 

ambiental 

Justiça ambiental; 
Racismo ambiental, 

Ecologia Política, 

Impactos 
ambientais, 

Vulnerabilidade 

ambiental 

Impactos 

ambientais 
Impactos 

ambientais 

Elemento 

em 

discussão 
Classe Classe Classe e gênero Classe, raça e 

gênero Classe Classe, raça e 

gênero 

Objetivo 

exemplar 

 
“Apresentar um 

panorama dos 

rios urbanos na 

zona costeira 
brasileira, sob os 

aspectos 

ecológicos, 
urbanos e 

sociais, para 
evidenciar as 

relações 

sociedade-
natureza e 

cidade-rio” 

 
“Realizar uma 

análise crítica 
tendo como 

fundamentação os 

princípios da 
justiça ambiental e 

por meio de um 
estudo de caso em 

Tramandaí e 

Imbé/RS” 

“Caracterizar e 
contextualizar a 

comunidade de 

pescadores e 
respectiva 

atividade 

realizada, 
enfatizando o 

município de São 

Lourenço do Sul, 
e contextualizar o 

uso de políticas 

públicas pelos 
pescadores 

artesanais deste 

Município, 
considerando a 

presença de 

eventos climáticos 
negativos (El 

Niño)” 

 
“Identificar quais os 
fatores presentes na 

pesca artesanal que 

implicam em sua 
vulnerabilidade aos 

impactos de 
empreendimentos 

costeiros” 

 
“Descrever 

analiticamente os 

contextos 
socioambiental e 

político-
administrativo da 

gestão ambiental 

pública no 
território” 

 
“Desenvolver uma 

análise da pesca 

artesanal da Lagoa 
Mirim, a partir de 

uma perspectiva 
histórica das 

relações sociais de 

produção no 
território” 

Trecho 

exemplar 

de 

discussão 

“O zoneamento 

junto ao Plano 

Diretor formam 
instrumentos 

altamente 

potenciais para 
regular conduta 

social quanto à 

utilização do 
solo urbano, 

porém, acabam 

por favorecer 
classes 

dominantes na 

medida em que 
ignoram 

“Em nosso país 

[…] a injustiça 

ambiental é o que, 
infelizmente ainda 

caracteriza o 

modelo de 
desenvolvimento 

dominante no 

Brasil, como por 
exemplo: 

desemprego, 

desproteção social 
e precarização do 

trabalho. A maioria 

da população 
brasileira encontra-

"[…] nota-se 

ainda o pouco 

reconhecimento 
das atividades 

desenvolvidas 

pelas mesas, uma 
vez que a 

sociedade traz 

consigo o estigma 
da pesca como 

sendo uma 

atividade 
masculina, e as 

atividades 

desenvolvidas 
pelas mulheres 

“A destituição de 

bens e serviços, o 

alijamento político, 
e o racismo 

ambiental, […] 

reflete na falta de 
participação em 

espaços de tomada 

de decisão, que é 
também acentuada 

quando 

determinados 
grupos sociais se 

sentem 

incapacitados de 
participar devido à 

“Da mesma 

forma, a 

comunidade que 
agora não possui 

mais seus métodos 

alternativos de 
obtenção de 

recursos 

financeiros como 
a criação de gado, 

a pesca e a 

agricultura, pois 
foram 

incentivados a 

trabalhar com 
atividades sem 

“O processo de 

desenvolvimento 

implementado pelas 
forças hegemônicas 

vem gerando 

alterações 
ambientais em larga 

escala. Enquanto a 

classe dirigente 
acumula capital 

pela exploração da 

natureza, aos 
pescadores 

artesanais é 

destinada a tarefa 
histórica de arcar 
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algumas 

limitações do 

direito de 
propriedade e de 

construção, bem 

como áreas 
protegidas pelo 

Código Florestal 

e pela Política 
Nacional de 

Meio Ambiente” 

se exposta a fortes 

riscos ambientais, 

seja nos locais de 
trabalho, de 

moradia ou no 

ambiente em que 
circula.” 

como menos 

importantes, algo 

que representa 
isso, são os fatos 

de que as 

mulheres ganham 
como ajudantes e 

não como 

profissionais 
[…]." 

forma histórica de 

como são 

reprimidos pelo 
Estado e pela 

sociedade (racismo 

ambiental).” 

utilização direta 

de recursos 

naturais como o 
turismo, aceitam o 

ônus do sistema 

econômico 
arcando com seu 

capital natural e 

social.” 

com os custos de 

todos os riscos e 

danos ambientais. 
Configura-se assim 

uma situação 

histórica de 
profunda injustiça 

ambiental” 

Fonte: Próprios autores. 

As 6 obras listadas (5% das 116 obras analisadas) demonstram o baixíssimo interesse 

e envolvimento de TCCs do IO/FURG com as relações sociais transversais, apesar da 

produção desde 1985 que aborda contaminação e/ou conflitos ambientais. Embora seja um 

dos programas com a menor quantidade de publicações relacionadas às palavras-chave 

utilizadas, todas as obras apresentadas na tabela acima são dissertações publicadas no PPG 

em Gerenciamento Costeiro, o que demonstra a adesão exclusiva de um programa recente (e 

em fase de encerramento) e que, por isso, comparativamente com os outros programas, tem 

menos obras publicadas. 

Era de se esperar que o PPG em Gerenciamento Costeiro apresentasse publicações 

relacionadas a esses termos, já que esse campo de estudos é tido como uma grande área 

emergente das Ciências Ambientais, fruto da interação dos domínios clássicos da 

Oceanografia com Ciências Sociais e outros ramos das Ciências Exatas e Naturais. Entretanto, 

cabe retomar as reflexões em torno do senso comum e da visão conservadora prevalecentes 

tanto nas Ciências Naturais como nas Ciências Ambientais e que, portanto, carece de 

aprofundamentos teóricos e metodológicos para abordagens coerentes e consistentes das 

relações sociais transversais. 

Embora as palavras-chave “poluição”, “gestão ambiental” e “contaminação” 

apresentarem o maior número de obras encontradas na FURG conforme mostra o Gráfico 1, 

dentre os TCCs vinculados ao IO/FURG, nenhum se propôs a investigar as relações sociais. 

A ausência de resultados para estes termos nos aponta a um predomínio da visão tecnicista. 

Como discutido por Fonseca (2018), deveria ser promovido dentro da Universidade, que 

afirma ter vocação institucional para os ecossistemas costeiros e oceânicos e socialmente 

referenciada, segundo expressa seu Plano de Desenvolvimento Institucional, um 

entendimento mais amplo e crítico do mundo. Discutir contaminação ambiental sob uma 

perspectiva sociológica, além da leitura clássica da Oceanografia, é um compromisso 

imprescindível para uma compreensão real dos problemas socioambientais, como é a 
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desigualdade. As palavras-chave “vulnerabilidade ambiental” e “impactos ambientais” foram 

encontradas juntas ou em separado em 3 das 6 publicações que abordam as relações sociais. 

O termo “justiça ambiental” foi encontrado em 2 publicações. 

Até o término da revisão bibliográfica deste trabalho, o único resultado encontrado na 

plataforma ARGO para toda a Universidade com a palavra-chave “racismo ambiental” é a 

dissertação de Jéssica Fischer Verly (2016). Isso explicita uma grande contradição frente à 

vocação institucional desta Universidade perante um tema que já vem sendo discutido desde 

a década de 70, mesmo ano de criação do curso de Oceanologia. São, então, quase 50 anos de 

produção acadêmica sem menção ao racismo ambiental. Seria isso então uma prova concreta 

de racismo institucionalizado?  

Cabe também pontuar que nem mesmo o PPG em Educação Ambiental apresentou 

produção sobre racismo ambiental; programa onde espera-se que confluam pensamentos mais 

holísticos e abordagens mais críticas quando comparado com o PPG em Gerenciamento 

Costeiro. A ausência de TCCs que se propõem a discutir o tema da sexualidade também é um 

sintoma latente dessas invisibilidades na produção acadêmica. Raça, gênero e sexualidade, e 

não menos classe, precisam ser invariavelmente discutidas dentro da Universidade. 

Apesar de alguns TCCs não contemplarem as relações sociais dentro de suas perguntas 

científicas, é possível encontrar elementos discursivos presentes, como na dissertação de 

Oliveira (2012, PPG Gerenciamento Costeiro), por exemplo, na qual a autora relaciona o Porto 

de Rio Grande com os aspectos socioambientais, ao relatar a mudança na posição social 

urbana da mulher e menciona a relação do desenvolvimento e da pobreza; a monografia de 

Ribeiro (2015, Oceanologia), que correlaciona os usos e conflitos no domínio aquático do 

estuário da Lagoa dos Patos; e a dissertação de Godinho (2017, PPG Gerenciamento Costeiro), 

que trata dos conflitos ambientais e a agenda ambiental portuária. 

Segundo Krug (2018), o curso de Oceanologia da FURG tem possibilitado uma 

formação multidisciplinar que abrange a educação ambiental, porém, o corpo docente é 

especializado nas Ciências Naturais e assim não se proporciona uma leitura integrada do 

mundo, sobretudo com respeito às relações e dinâmicas sociais. Um bom indicador disso é a 

equivalência do número de monografias encontradas comparado com as dissertações, mas que 

nenhuma aborda as relações sociais aqui discutidas. A incorporação da Educação Ambiental 

no currículo da Oceanologia, como prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental (Resolução nº 2 de 2012), aparece com a introdução da disciplina eletiva 

de “Educação na Gestão Ambiental” no mesmo ano da resolução, porém, ainda falta dar 
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passos fundamentais principalmente quanto às questões étnico-raciais, como é o caso do 

ensino da cultura e história afro-brasileira e indígena, conforme estabelecem a Lei 10.639 de 

2003 e a Lei 11.645 de 2008. Em um contexto de crescentes acirramentos de conflitos 

socioambientais e crises planetárias, é urgente uma reformulação do perfil curricular 

condizente com os avanços interdisciplinares e transversais que também chegam às Ciências 

do Mar e às Ciências Ambientais. 

 

Considerações finais 

É importante mencionar que durante o levantamento de dados foram encontrados 

outros tipos de obras (além de TCCs) que não foram analisadas como resumos, conferências, 

livros e artigos; também produções de outros programas e institutos, dentre eles, o PPG em 

Educação Ambiental, Ciências Fisiológicas e Modelagem Computacional, além dos Cursos 

de Graduação em Biologia, Ciências Econômicas e Geografia; e também obras de outras 

universidades como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal Fluminense, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade 

Federal do Vale do Itajaí e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isto se deve ao foco 

inicialmente proposto para esta pesquisa, a produção da Oceanografia da FURG, porém, 

pesquisas futuras podem ampliar esse recorte para outras obras e espaços potenciais de 

inserção de profissionais da Oceanografia. 

Outras palavras-chave também podem ser importantes para o aprofundamento desta 

pesquisa, tais como “educação ambiental”, “gerenciamento costeiro”, “participação social”, 

“gênero”, “grupos étnico-raciais” e “povos e comunidades tradicionais”.  

O fato é que esta pesquisa é uma contribuição para uma transformação eminente na 

Oceanografia e em muitos outros campos das Ciências Naturais. Discutir meio ambiente se 

alicerça nos elementos reconhecidos como “natureza”, mas também nas relações sociais de 

classe, raça, gênero e sexualidade. Assim, é importante reposicionar olhares, teorias e 

metodologias para incorporar essas discussões aos currículos, fortalecer o papel social da 

Universidade na superação de conflitos e injustiças ambientais e colaborar com a 

transformação real da nossa sociedade. Aportes da Sociologia, Ecologia Política, Educação 

Ambiental Crítica e estudos decoloniais podem fornecer subsídios importantes para superar a 

leitura de mundo que ainda prevalece na Oceanografia. 

É fundamental mencionar que esta mudança é uma demanda latente principalmente 

em estudantes e que esta discussão é uma constante no movimento estudantil da Oceanografia. 
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Aqui foram apresentados resultados preliminares e almeja-se dar continuidade às 

investigações. 
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Educação Ambiental Crítica e Marxismo para enfrentamento da Alienação 
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Resumo: O presente trabalho busca questionar acerca das possíveis ações da Educação Ambiental Crítica, 

pautado no marxismo e na luta de classes, a fim de superar a alienação. Assim, baseado numa perspectiva 

metodológica baseada no materialismo histórico, dividido em três tópicos, onde se questiona o que é alienação 

busca elencar como se dá sua existência na sociedade capitalista atual, qual o lugar da Educação Ambiental e 

Marxismo e suas possibilidades para superar as dificuldades existentes na luta de classes, e apontar o espaço 

social em disputa onde a Educação Ambiental pode atuar e contribuir para superar a alienação. 

 

Palavras-chave: Alienação; Educação Ambiental Crítica; Luta de classes; Marxismo. 

 

 

 

 

Educação Ambiental Crítica e Marxismo para enfrentamento da Alienação 
 
Abstract: The present work seeks to question the possible actions of Critical Environmental Education, based 

on Marxism and class struggle, in order to overcome alienation. Thus, based on a methodological perspective 

based on historical materialism, divided into three topics, where it is questioned what alienation is, it seeks to 
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Introdução 

A alienação e seus efeitos sociais são muito bem delineados por Mészáros, na sua obra 

Teoria de alienação em Marx (2006), e com essa premissa, a proposta desse trabalho é 

ponderar como tais processos alienativos atingiram as associações e movimentos sociais, 

levando-os à uma apatia ou os tornando demonizados pela sociedade. Compreende-se a 

importância das lideranças, nos diversos âmbitos dos movimentos sociais e comunitários, 

visto que são essenciais para uma adequada e apropriada participação das populações nas 

tomadas de decisões, sejas estas administrativas ou políticas, bem como promovendo a 

formação e a constituição dessas pessoas como sujeitos com voz e potência na sociedade. 

Apesar disso, o que se vê é a busca por desmobilização e demonização das lideranças e 

movimentos sociais, para que diminuam as suas ações e deixem de ocupar os espaços. Tais 

ações se mostram eficazes por conta de necropolíticas econômicas que alienam as classes 

trabalhadoras, fomentando a continua desmobilização e enfraquecendo a atuação dos 

movimentos sociais.  

Nesse contexto, o sistema educacional falha com a classe trabalhadora, pois apenas 

prepara os corpos para a labuta, a mente para desejar o que se vende e assim dar continuidade 

à uma constante alienação do sujeito, o sistema de saúde é fragilizado para garantir o lucro 

das instituições privadas, e a segurança pública protege a propriedade enquanto afugenta os 

pobres das áreas nobres da cidade. Diante de tais questões, se questiona: o que se espera da 

Educação Ambiental e do educador ambiental, na relação com as lideranças e movimentos 

sociais, para questionar o modelo atual de sociedade que explora, aliena e discrimina as classes 

trabalhadoras? 

Esse questionamento se faz necessário para que se possa entender onde está situada a 

Educação Ambiental e o educador, o que suleia suas ações e quais as possíveis relações que 

se poderá construir com as lideranças e movimento sociais, para um enfrentamento da 

alienação. Isso deve ser observado com cuidado, uma vez que o processo dos ensinantes e 

aprendentes ocorre de modo síncrono, sem hierarquias ou distinções: objetiva construir com, 

não construir para – pois as associações atuam e realizam suas ações, e é preciso aprender 

com a práxis desses sujeitos, entendendo sua funcionalidade para então somar saberes da 

Educação Ambiental. 

Assim, a construção desse trabalho se baseia em três momentos, que buscam 

consolidar a percepção do enfrentamento à alienação, os quais são 1) O que é alienação?; 2) 
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Educação Ambiental e Marxismo: possibilidades; e 3) Espaço social em disputa: Educação 

Ambiental para superar a alienação.  

 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca da análise do atual contexto de 

(possíveis) ações e compreensões acerca da alienação, numa perspectiva dos movimentos 

sociais e lideranças comunitárias, que atualmente estão sob impacto direto das transformações 

sociais, legislativas e econômicas que estão ocorrendo, motivados pelo avanço do capital. 

Questiona-se qual o efeito da alienação nesses grupos e as possibilidades para transformação, 

sob a ótica da Educação Ambiental Crítica. 

 

O que é alienação? 

O debate epistemológico do conceito “alienação” será amparado numa perspectiva 

do materialismo histórico, de forma que, ainda que existam outras possibilidades para o 

conceito, nos ateremos tão somente ao exposto por Marx e revisto por Mészáros.  

Assim, conceituamos que a alienação é proveniente do trabalho, desempenhado pelo 

homem e mulher, no intuito de sua sobrevivência na sociedade regida pelo modelo capitalista. 

Enquanto a pessoa que garantia sua subsistência por si própria, transformando sua atividade 

em alimentos, abrigos, roupas, sem a capitalização monetária dessa atividade, não se concebia 

o trabalho, mas tão somente um modo de vida integrado ao ambiente que se encontrava. Na 

perspectiva capitalista, a pessoa se torna algo com capacidade de trabalho, e esse trabalho 

produz mercadorias, mas, como dito por Marx (2004, p. 111) “o trabalho não produz apenas 

mercadorias, produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e 

justamente na mesma proporção com que produz bens”. Ora, isso se dá por conta da 

independência do trabalho em relação ao trabalhador, na sociedade atual, pois, de forma 

interessante, podemos afirmar que não existe um sem outro, mas em oposição, onde o 

trabalhador produz mercadorias e nessa relação, se manifesta o trabalho, e enquanto 

desenvolve a atividade, se torna também, naquele momento, mercadoria, ou seja, o trabalhador 

é como um subproduto de si mesmo. Marx (2004, p. 112) explica isso da seguinte forma  

 

Sim, o trabalho transforma-se em objeto, que de só consegue adquirir com o máximo 

esforço e com interrupções imprevisíveis. A apropriação do objeto manifesta-se a 

tal ponto como alienação que quanto mais objetos o trabalhador produz. tanto menos 

ele pode possuir e mais se submete ao domínio do seu produto, do capital. 
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E assim, entende-se que o trabalho se torna uma existência externa ao sujeito, que 

passa à ter domínio sobre o mesmo, de modo hostil. Tal manifestação é apropriadamente 

detalhada por Marx (2004, p. 112) quando este diz que  

 

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho se 

transforma em objeto, assume uma existência externa, mas que existe 

independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder autônomo em 

oposição a ele; que a vida que deu ao objeto se torna uma força hostil e antagônica.  
(grifo do autor). 

 

Conforme se percebe ao se analisar a pobreza mundial, os países emergentes e 

periféricos, que mesmo adotando políticas de austeridade ou o que for recomendado pelo 

Fundo Monetário Mundial – FMI, a desigualdade social e a distribuição de renda não se 

consolidaram, na verdade só aumentam.  

Na perspectiva do materialismo histórico, que é, conforme exposto por Trivinos 

(1987, p. 51) “a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que 

caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, 

no desenvolvimento da humanidade”, e também na dialética, buscado alinhar um diálogo com 

a interpretação da teoria da alienação proposta por Mészáros (2006), que elucidativamente 

demonstra a atual situação dos trabalhadores de todo o mundo, e aqui, na perspectiva dos 

pescadores e pescadoras artesanais, catadores e catadoras, agricultores e agricultoras, 

moradores de áreas periféricas sob interesse do Capital, que alienados, muitas vezes se 

percebem e são percebidos distantes dos locais de debate e tomadas de decisões, na forma de 

coisas que servem à algo, ou ainda, que existem por conta de consequências alheias à própria 

vontade. Tal modo alienado não é nada mais que a objetificação produzida pelo capital, que 

intenta desclassificar e negar significado aos sujeitos, tornando a classe um não-grupo, e 

assim, não-sujeitos de direitos. Tal alegação pode ser observada na definição de Mészáros 

(2006, p. 39) ao dizer que  

 

A alienação caracteriza-se, portanto, pela extensão universal da “vendabilidade” 

(isto é, a transformação de tudo em mercadoria); pela conversão dos seres humanos 

em “coisas”, para que eles possam aparecer como mercadorias no mercado (em 

outras palavras: a “reificação” das relações humanas); e pela fragmentação do corpo 

social em “indivíduos isolados”, que perseguem seus próprios objetivos limitados, 

particularistas, “em servidão à necessidade egoísta”, fazendo de seu egoísmo uma 

virtude em seu culto da privacidade.  
(grifos do autor). 

 

Por conta dessa habilidade capitalista de tornar tudo que alcança em “mercadoria”, 

os saberes populares são segregados, dada a sua gratuidade e não interesse econômico, pois 

objetivam o bem-estar social, antes de tudo, de forma que, para cercear tais saberes, o capital 
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adota a obrigatoriedade da chancela científica. Enquanto isso acontece, a ciência se debruça 

sobre os saberes tradicionais, objetivando sintetizar e mercantilizar tudo isso, ainda que 

pratique o ostracismo dessas populações.  

Nesse sentido, é manifestado na educação popular de Paulo Freire, no contexto da 

“pedagogia do oprimido”, o que permite a garantia da construção de conjecturas dialógicas, 

entre sujeitos distintos, em especial os que possuem saberes não tecnicistas ou/e chancelados 

por instituições pertinentes, e assim, alcançar o pleno diálogo entre as pessoas, na formação 

desses sujeitos, na consolidação da formação e manutenção de movimentos sociais e 

lideranças comunitárias, no intuito de compreender como a classe se identifica, se (re)apropria 

de sua força e alcança a potência de se fazer ouvir, bem como consigam ocupar os espaços 

para garantir que ocorra o diálogo, e que passem de expectadores à interlocutores de sua 

caminhada.  

Ousamos dizer então, que alienação é “o trabalho que prende o homem ao fruto da 

sua atividade, a mercadoria, num ciclo que se reproduz na sociedade capitalista, por conta da 

realização de atividades não compreendidas na sua total complexidade pelo sujeito que as 

executa”. 

 

Educação Ambiental e Marxismo: possibilidades 

Entende-se que o saber, por si, sem um propósito humano em seu sentido, é apenas 

mecânico e vazio: vai do nada a lugar nenhum, sem construir quaisquer mudanças sociais. O 

saber muito sobre pouco deforma o sujeito, inserindo sua existência em uma caixa hermética. 

O saber humano não deve se limitar em si, mas transbordar e alcançar outras áreas, se 

complementando, se somando, se ressignificando. O saber e seus processos educativos são, 

dessa forma, essenciais para a formação do sujeito, de suas relações com as demais pessoas e 

com o ambiente que se insere. Pauta-se assim, o contexto da Educação Ambiental, que visa 

consolidar esses processos formativos de sujeitos capazes de dialogar com a sociedade e com 

o ambiente que se inserem, numa perspectiva dialógica, humana e social. Aprender ensinando 

e ensinar aprendendo, aprendentes e ensinantes, como diria Paulo Freire (2014, p.25), uma 

vez que entendemos ser possível alcançar diálogo e aprendizagens com as relações entre 

distintos sujeitos com posições sociais diferentes.  

Quando não há um processo educativo na visão freireana, o que temos são sujeitos 

distantes e que desprezam qualquer meio, desde se possa alcançar um fim, independente do 

que venha a custar. Exemplos são a exploração de mão de obra infantil durante a 1ª Revolução 
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industrial, a escravidão e a desigualdade social do nosso século. A sociedade é um corpo sem 

forma que vai sendo moldado conforme os interesses do capital, e somente com a luta de 

classes é possível lutar contra a tirania desses interesses que desprezam a vida, a natureza, 

objetivando apenas o lucro, como se tem visto na atualidade que estamos vivendo. Para Marx 

e Engels (1998, p. 40), o  

 
 Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de 

corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante 

oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma 

guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade 

inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. 
 

Em tempos de globalização e transnacionalização, vivemos esses conflitos de classes, 

mas de modo deformado, porquanto grande parcela do proletariado foi induzido a crer que é 

um empreendedor quando trabalha dirigindo um veículo para a empresa Uber® ou entregando 

comida para um restaurante via aplicativo iFood® ou similar.  

No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels (1998, p. 43) dizem que  

 
A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de 

produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações 

sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a 

primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa 

subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, 

essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época 

burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas 

e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas, 

as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. 
Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é 

profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição 

social e as relações com os outros homens.  
(grifo nosso). 

 

Nesse sentido, quando as transformações da realidade perpetradas pelo Capital são 

mais rápidas que a capacidade de percepção dos sujeitos que as vivenciam, temos o exemplo 

prático do exposto anteriormente por Marx e Engels. Da mesma forma que entendemos que 

isso ocorre, também nos-é, sem a devida capacidade observatória, impossível perceber de 

imediato: tal qual o planeta Terra gira sobre si mesmo numa enorme velocidade, a mesma 

velocidade não afeta em nada tudo aquilo que existe na superfície do planeta.  

Portanto, existe luta quando todos são ou se consideram “capitalistas”, mesmo não 

possuindo riquezas e apenas atendendo demandas do próprio capital? Entendo que a luta de 

classes é essencial para a garantia de um presente digno às populações, que em sua maioria, 
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possuem, quando muito, o mínimo para existir, enquanto porcentagem irrisória de pessoas 

possuem a totalidade das riquezas do mundo.  

Uma adequada distribuição das riquezas garantiria dignidade a milhões de pessoas, 

seja em prestação de serviços essenciais, como água encanada e saneamento básico, energia 

elétrica, acesso e plena eficácia aos direitos humanos básicos, tal qual estudo, saúde, 

transporte, seguridade social e segurança, como expõe Acselrad et al. (2009, p. 16) ao dizer 

que  

 
[...] o direito a um ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, onde o ‘meio 

ambiente’ é considerado em sua totalidade incluindo suas dimensões ecológicas, 

físicas construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. Refere-se, assim, às 

condições em que tal direito pode ser livremente exercido, preservando, respeitando 

e realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a dignidade e a 

autonomia das comunidades. 
 

A ausência destes é um fomento ao capitalismo selvagem, que se beneficia das 

precariedades e do desespero social para lucrar e perpetuar a desigualdade. Além das 

intervenções sociais expostas, também ocorrem as intervenções do capital que se manifestam 

subjugando as forças da natureza (MARX; ENGELS,1998, p. 40), sobrepondo a sua vontade 

através do desenvolvimento de tecnologias que passam a alterar desde o sabor dos alimentos 

até a sua constituição enquanto ser, como se viu com a questão dos transgênicos. Tais 

transformações ocorreram e continuam ocorrendo de modo tão veloz que atropelam a 

sociedade, sem que essa se dê conta das correntes que a levam para longe daquilo que foi um 

dia.  

Nesse sentido, ousamos dizer que não existirá Educação Ambiental se não houver a 

interação com as classes trabalhadoras, e mais ainda, se não houver participação ativa na luta 

de classes: ou estamos com a classe trabalhadora, explorada, espoliada e expropriada, ou 

estamos apoiando a burguesia e suas ações e políticas destrutivas. Não há meio termo. A 

Educação Ambiental deve ser aliada dos trabalhadores e trabalhadoras, buscando o 

fortalecimento intelectual, social e humano dessa classe, que hoje se encontra alienada e 

perdida de si mesma.   

 

Espaço social em disputa: Educação Ambiental para superar a alienação.  

Uma Educação Ambiental que seja voltada para superar a alienação, focada nas 

pessoas, na classe trabalhadora, que muitas vezes vivencia o que se fala na academia durante 

as suas atividades diárias, sem que possuam ciência “praticada” na academia, ou quiçá a 

academia não se dê conta que a proposta ciência teorizada se materialize de forma distinta. É 
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importante retomar o que Paulo Freire (2009, p. 47) apregoava ao dizer que “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”.  

Nesse caso, não se busca levar a teoria da alienação aos trabalhadores, pois esta não 

é solução para isso. Aqui se busca questionar a alienação junto à classe trabalhadora, mas, 

diferentemente do que acontece no Mito da Caverna (2000), onde o sujeito que se libertou 

retorna ao seu lugar de cativo e por estar ainda com os olhos ofuscados pelo sol, não consegue 

enxergar o que os outros estão vendo ali, e se visse, iria questionar tudo, de forma que os 

outros prisioneiros o iriam considerar demente 

Portanto, para alcançar a participação nos espaços ocupados pela classe trabalhadora, 

se fará necessário uma Educação Ambiental Crítica que, entrelaçada com a luta de classes, 

objetive construir uma relação duradoura e que vise consolidar os preceitos expostos por 

Loureiro (2019, p 94), que dirá: “A educação ambiental nesse contexto precisa se entender 

como educação, portanto, como processo social que se orienta para finalidades que atendem 

a padrões de sociabilidade específicos”. Portanto, uma Educação Ambiental que busque não 

apenas a ensinar algo, mas sim, auxiliar a construir algo, através do aporte e troca de saberes, 

pois quem ensina aprende, como já dito por Freire (2009, p. 27) – “quem pensa certo, mesmo 

que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo". 

Nessa mesma linha, Loureiro (2019, p 94) vai apontar que “em tempos históricos de 

agudas crises societárias, é preciso saber de que lado se está na história e se a educação 

ambiental se fará no sentido das transformações sociais necessárias à vida em sua pujança e 

diversidade”. 

Diante de tais afirmações, compreendemos a potência da luta de classes, e da 

importância que a Educação Ambiental dialogue com essas pessoas, interagindo e trabalhando 

para a construção de um mundo justo, democrático, onde a justiça social e ambiental seja 

realidade, bem como devidamente inclusa na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, e assim, 

superem a alienação. Desta forma, uma Educação Ambiental que intente sair da sua própria 

alienação é uma Educação Ambiental que buscará ser mais do que apenas teoria e 

academicismo, intentando, como dito por Loureiro (2015, p. 166) explicitar que 

 
é comum a toda pedagogia crítica afirmar que a educação é uma atividade 

intencional (direcionada para se atingir certas finalidades), determinada pelas 

contradições de uma sociedade de classes, e dialógica (pois sempre envolve o outro 

e a troca com o outro, ainda que posto em condições desiguais), voltada para a 

aquisição e elaboração de conhecimentos que dão suporte aos processos 

emancipatórios. 
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Assim, observamos que para uma superação da alienação e suas mazelas, a Educação 

Ambiental deverá fomentar o trabalho educativo, para a construção de uma base que possua 

saberes capazes de alcançar a classe trabalhadora, que, cansada de uma jornada de trabalho 

extenuante, ainda se envolva com algo mais. Para isso, é necessário que esse diálogo seja 

atrativo, cativante, envolvente, para não tornar a caminhada um fardo tal qual o fardo que 

visamos diminuir.  

Uma das ações possíveis para se superar essa alienação continua, é a atuação junto 

aos movimentos sociais e lideranças comunitárias, onde já existe uma busca por isso, oriunda 

das lutas realizadas por esses movimentos, que nesses processos de disputa e embates, 

vivenciaram o desvelar da alienação, alcançando a percepção do mundo para além da caverna, 

mas que ainda lutam para se estabelecerem diante dos demais sujeitos aprisionados nessa 

distopia que é a sociedade capitalista.  

A engendração de todo mal está na capacidade mobilizatória do capital em utilizar o 

oprimido e espoliado em defesa de ideais que não se adequam ao sujeito, como se vê na 

compreensão da sociedade ao falarmos de reforma agrária e imposto sobre grande fortunas 

(IGF): pessoas sem grandes posses são contrárias à essas medidas, mas não compreendem que 

estão muito abaixo de quem realmente será afetado. Assim, a alienação vem a ser um projeto 

educacional que restringe a compreensão de todo o cenário politico econômico, para apenas 

colocar um proletário contra o outro.  

 

Considerações  

Neste curto espaço de texto, num recorte sobre a Educação Ambiental e a alienação, 

objetivou-se ponderar as possibilidades contributivas da primeira para superação da última. 

Como já dito, o processo deve ser leve para ser atrativo, mas com potência para ser profundo 

o suficiente afim de alcançar os resultados de superação da alienação.  

O debate é denso, exigindo que cada sujeito se proponha diariamente ao desafio de 

superar as limitações impostas por uma realidade sufocante e alienante, e assim, possamos 

alcançar a classe que tudo produz e nada possui, e que ainda vem sendo limitada a questionar 

sua própria existência, pois acaba ocupada demais tentando sobreviver, que muitas vezes 

esquece de toda a sua potência e força para transformar o mundo. Essa percepção de saber 

quem se é, e a força que se tem, muitas vezes suplantada por exaustão e desespero da labuta 

diária, é o que a Educação Ambiental deve alcançar para possibilitar que cada um compreenda 

aquilo que lhe aliena, na sua existência, e supere. Como todo processo educativo, não é algo 
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imposto, mas desenvolvido, em etapas, razão pela qual a Educação Ambiental deve, continua 

e reiteradamente, conquistar os espaços, para então construir relações capazes de questionar 

o modelo atual de sociedade.  

Como exposto anteriormente, a classe trabalhadora é a única com potencia para 

iniciar e manter a luta de classes efetivamente, entretanto, sob o jugo do capital, sua alienação 

se consolida de forma tão sutil, que o corpo cansa antes da mente questionar o que acontece 

em seu entorno, produzindo aos poucos um sujeito dormente, imune aos apelos para despertar 

dessa dominação. Por essa razão, o despertar da alienação é um processo que exige o tempo 

de cada sujeito, de modo que a Educação Ambiental Crítica deve, como um aríete no portão 

de uma fortaleza, bater continuamente, sem esmorecer, mas atacando os pontos apropriados, 

pois diante da passividade consolidada, qualquer tentativa abrupta de libertação dessa 

alienação pode ser considerada uma ameaça ao sujeito em si, que acabará por revidar em 

proteção ao sistema posto. 
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Educação ambiental, pandemia e a utopia por uma outra relação com a natureza  
 

Fernando Protti Bueno1 

 
Resumo: Diante da emergência da crise ambiental e do iminente colapso socioambiental global, na qual a 

pandemia de Covid-19 representa apenas um indício de múltiplas crises, prioritariamente pautadas pelo modelo 

capitalista de produção e consumo, se torna necessário constituir uma nova, outra e/ou mais adequada relação 

entre ser humano, sociedade e natureza. Para tanto, a educação ambiental crítica assume a perspectiva da 

formação humana como posicionamento político-ideológico para a transformação social. Este ensaio teórico, 

caracterizado como revisão de literatura do tipo narrativa, tem por objetivos discutir e refletir sobre a pandemia 

de Covid-19 inserida no contexto da crise socioambiental e a perspectiva da educação ambiental crítica na busca 

por uma nova, outra e/ou mais adequada relação entre seres humanos, sociedade e natureza (incluindo os seres 

não humanos). 

 
Palavras-chave: Educação ambiental crítica, Covid-19, Seres não humanos. 
 

 

 

Environmental education, pandemic and utopia for another relationship with nature  
 

Abstract: Faced with the emergence of the environmental crisis and the imminent global socio-environmental 

collapse, in which the Covid-19 pandemic represents only an indication of multiple crises, primarily guided by 

the capitalist model of production and consumption, it becomes necessary to constitute a new, other and/or more 

appropriate relationship between human beings, society and nature. Therefore, critical environmental education 

assumes the perspective of human formation as a political-ideological position for social transformation. This 

theoretical essay, characterized as a literature review of the narrative type, aims to discuss and reflect on the 

Covid-19 pandemic inserted in the context of the socio-environmental crisis and the perspective of critical 

environmental education in the search for a new, other and/or more appropriate relationship between human 

beings, society and nature (including non-human beings). 

 
Keywords: Critical environmental education, Covid-19, Son-human beings. 
 

 

Educación ambiental, pandemia y utopía por otra relación con la naturaleza 
 

Resumen: Ante el surgimiento de la crisis ambiental y el inminente colapso socio-ambiental mundial, en el que 

la pandemia Covid-19 representa sólo un indicio de crisis múltiples, guiadas principalmente por el modelo 

capitalista de producción y consumo, se hace necesario constituir una nueva, otra y/o más apropiada relación 

entre los seres humanos, la sociedad y la naturaleza. Para ello, la educación ambiental crítica asume la perspectiva 

de la formación humana como posicionamiento político-ideológico para la transformación social. Este ensayo 

teórico, caracterizado como una revisión bibliográfica de tipo narrativo, tiene como objetivo discutir y 

reflexionar sobre la pandemia de Covid-19 insertada en el contexto de la crisis socio-ambiental y la perspectiva 

de la educación ambiental crítica en la búsqueda de una nueva, otra y/o más apropiada relación entre los seres 

humanos, la sociedad y la naturaleza (incluyendo los seres no humanos). 

 
Palabras clave: Educación ambiental crítica, Covid-19, Seres no humanos. 
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Introdução 

A pandemia de Covid-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no 

dia 11 de março de 2020, tem como causa o novo coronavírus (SARS-Cov-2 ou 2019-nCoV). 

Para autores como Marques (2020), Quammen (2020 apud BASSETS, 2020) e Wallace 

(2020), esta pandemia não é uma novidade2 sob o ponto de vista de sua previsibilidade, ou 

seja, o surgimento e a proliferação de um vírus zoonótico3 - infecção de origem animal 

migrada para os humanos.  

Além disso, para Marques (2020) o que torna esta pandemia ainda mais singular é a 

relação que estabelece com as demais crises que ameaçam a humanidade, tais como o 

aquecimento global, a degradação ambiental e a intoxicação dos organismos vivos. Dado o 

contexto, Massad (2020 apud MANIR, 2020) afirma que o novo coronavírus seria apenas um 

ensaio para a grande pandemia que poderia matar bilhões de pessoas, exatamente pela 

possibilidade do vírus sofrer mutações. 

Ao concentrar foco e atenção nas causas fundamentais do aparecimento de diferentes 

tipos de vírus de potencial pandêmico, assim como o vírus desta pandemia, convirjo para uma 

situação que potencializa essa condição: a forma como a sociedade moderna organiza suas 

atividades produtivas – especificamente, o modelo capitalista de produção. Nesse sentido, é 

importante ressaltar, conforme afirmam Jappe et al. (2020), que a pandemia não é a causa, 

mas sim, o acelerador da crise global do capitalismo. 

O capitalismo enquanto modelo hegemônico de produção e consumo é originário dos 

padrões dicotômico e dominador, referentes à separação cartesiana entre sujeito-objeto e à 

visão judaico-cristã de superioridade do homem sobre os demais seres. Na visão de Leff 

(2001) esse padrão dominante de produção e consumo perfaz uma ideia deturpada de natureza 

convertida em simples recurso econômico e meramente reduzida a um valor utilitário de 

mercado. Essa forma de pensar e representar a natureza, para autores como Leff (2001),  

 

2 A novidade se refere ao tipo de coronavírus e ao spillover, até a infecção de humanos. A Covid-19 está 

significativa e intimamente relacionada a morcegos (hospedeiros de uma grande variedade de vírus) da espécie 

Rhinolophus (BENVENUTO et al., 2020), que ao voar espalham seus excrementos, e, assim, possivelmente 

infectaram seu habitat – também ocupado por outras espécies como os pangolins – animal silvestre mais traficado 

do mundo e comercializado em larga escala para o consumo humano no mercado de animais de Wuhan, epicentro 

da pandemia de Covid-19 (ACOSTA et al., 2020). 
3 Ao longo de toda história e mais recentemente, tem sido comum o aparecimento de diferentes vírus zoonóticos, 

tais como Varíola, Febre Amarela, Malária, Ebola, Gripe Suína (H1N1), Gripe Aviária (H5N1), e os da família 

Coronavírus, como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(Mers), Síndrome Respiratória Aguda Grave (Covid-19). 
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Marques (2015) e Pelizzoli (1999) se converte em (ir)racionalidade que tem ocasionado 

diferentes formas de degradação ambiental, de escassez de recursos naturais e uma crise 

ambiental sem precedentes. 

Desse modo, a manutenção e a reprodução desses padrões na contemporaneidade, 

reforça, como diria Marques (2015), a iminência de um colapso socioambiental global. Nesse 

sentido, o próprio autor (2020, s/p) menciona que para o ano de 2030 há a previsão de um 

desastre para a humanidade e demais seres vivos, pois 

 

o aquecimento global, o desmatamento, a destruição dos habitats selvagens, a 

domesticação e a criação de aves e mamíferos em escala industrial destroem o 

equilíbrio evolutivo entre as espécies, facilitando as condições para saltos desses 

vírus de uma espécie a outra, inclusive a nossa.  
 

Diante desse cenário, é premente romper com a lógica instaurada pelo capitalismo e, 

por consequência, com a razão instrumental e com a ética antropocêntrica, instaladas pela 

modernidade, como forma de enfrentar a crise ambiental e resistir ao iminente colapso, de 

modo a vislumbrar uma nova, outra ou mais adequada relação entre ser humano, sociedade e 

natureza. 

Em busca dessa ruptura, Löwy (2014) e Marques (2015) afirmam a necessidade de 

uma mudança societária, no sentido de se prover mudanças radicais na estrutura e no 

funcionamento da sociedade em termos de uma nova civilização. Se trata, conforme defendem 

Pádua (1992), Vieira (1990) e Unger (1991), especificamente, de um estado de ruptura 

paradigmática (ontológica, epistemológica e axiológica), com necessidade de transformação 

na concepção de natureza e na ressignificação da própria natureza humana, as quais, 

permeadas por uma nova ética, tenderiam a romper com o paradigma civilizacional e, por isso, 

serviriam de subsídio (ético e moral) à superação do modelo capitalista. 

Essa tem sido uma perspectiva utópica a qual clama por uma nova, outra ou mais 

adequada relação entre ser humano, sociedade e natureza (incluindo os seres não humanos). 

Nesse sentido, Wolff (2018, p. 18, grifo do autor) manifesta que “toda utopia se apoia em um 

“nós”. E todo nós precisa de narrativas para dizer quem somos e de ideias para dizer como 

nos tornamos o que somos”. 

O caminho vislumbrado para essa mudança e para essa perspectiva utópica é a 

educação, que segundo Carvalho, L. M. (2006), é compreendida como uma possibilidade 

concreta de fomentar mudanças relativas ao atual cenário de crise ambiental, no sentido da 

transformação social dos sujeitos e das relações estabelecidas entre sociedade e natureza. 
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Contudo, diante da diversidade de perspectivas político-pedagógicas que as propostas 

educativas no campo da educação ambiental representam, diferentes autores e, mais 

precisamente, Layrargues e Lima (2014) realizaram o agrupamento dessas propostas nas 

chamadas correntes da educação ambiental, que por sua vez, foram aglutinadas nas 

denominadas macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental 

(conservacionista, pragmática e crítica).  

Sob a perspectiva da educação ambiental crítica, defendida por Layrargues e Lima 

(2014), assumo a formação humana como posicionamento político para a transformação social 

e como postura ideológica para o enfrentamento da crise ambiental e resistência ao iminente 

colapso socioambiental global, bem como enquanto esperança utópica de superação dos 

padrões dicotômico, dominador e hegemônico vigentes, e meio para promoção da 

transformação das relações historicamente constituídas entre seres humanos, sociedade e 

natureza, inclusive àquelas que originaram a pandemia de Covid-19. 

Dessa forma, este ensaio teórico, caracterizado como uma revisão de literatura do tipo 

narrativa, tem por objetivos discutir e refletir sobre a pandemia de Covid-19 inserida no 

contexto da crise socioambiental e a perspectiva da educação ambiental crítica na busca por 

uma outra, nova e/ou mais adequada relação entre seres humanos, sociedade e natureza 

(incluindo os seres não humanos). 

As demais seções deste ensaio visam, em um primeiro momento, discutir sobre a 

relação entre a crise ambiental, o colapso socioambiental global e o papel da educação 

ambiental diante desse cenário, e no segundo momento, refletir sobre a perspectiva da 

educação ambiental crítica no enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

 

Crise ambiental, colapso socioambiental global e a educação ambiental 

Ao considerar a relação entre ser humano e natureza como sendo sempre dialética, 

entendo a intencionalidade com que o ser humano se apropria e transforma os elementos da 

natureza mediante seu trabalho com a finalidade de suprir suas crescentes necessidades, 

inclusive a de construir de modo contínuo sua própria existência. Assim, dialeticamente, o ser 

humano humaniza a natureza no sentido cultural, e, em contrapartida, a cultura hominiza o ser 

humano, de modo que ser humano e natureza se apropriam e se transformam constantemente, 

em seus aspectos objetivo e subjetivo (CHAVES, 2008; FOLADORI, 2001; PARO, 2001; 

SAVIANI, 1980).  
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Dessa forma, ser humano e natureza mantêm um vínculo indissociável que os coloca 

em uma constante interação e na condição de dependência um do outro, a qual o ser humano 

não sobrevive sem a natureza, nem tão pouco pode renunciar à essa relação. Apesar disso, ser 

humano e natureza se distinguem e não se reduzem um ao outro, portanto, se estabelece o 

vínculo e se determinam os limites éticos dessa relação (BORNHEIM, 2001; OST, 1995). 

Contudo, mesmo com a delimitação de limites éticos, a relação entre ser humano e 

natureza é permeada por tensões e conflitos historicamente constituídos, que por 

consequência, ocasiona o aparecimento de problemas sociais e ambientais de toda ordem 

(BORNHEIM, 2001; CARVALHO, I. C. M., 2001; CARVALHO, L. M., 2006; LÖWY, 

2014; MARQUES, 2015). Devido às gravidades e recorrências dos problemas 

socioambientais na atualidade, Marques (2015) atesta a existência de uma crise ambiental, 

que por conseguinte, tem conduzido a tendência de um colapso socioambiental global.  

Diante desse cenário, é premente romper com a lógica instaurada pelo capitalismo e, 

por consequência, com a razão instrumental e com a ética antropocêntrica, instaladas pela 

modernidade, como forma de enfrentar a crise ambiental e resistir ao iminente colapso, de 

modo a vislumbrar uma nova, outra ou mais adequada relação entre ser humano, sociedade e 

natureza. Para tanto, Löwy (2014) e Marques (2015) afirmam a necessidade de uma mudança 

societária, no sentido de se prover mudanças radicais na estrutura e no funcionamento da 

sociedade em busca de uma nova civilização.  

Löwy (2014), considera esse processo de mudança de civilização como um 

imperativo humanista, por fazer referência específica a responsabilidade a ser assumida pelo 

conjunto de indivíduos em sociedade na busca por transformação das realidades sociais e não 

somente relativo à mudança de comportamentos individuais perante as relações entre ser 

humano e natureza. 

A incessante e urgente necessidade por esse tipo de mudança tem levado a busca por 

uma nova razão que se proponha a conduzir os pensamentos e as ações, em conjunto com a 

retomada de elementos reprimidos pela modernidade, como os sentimentos e as emoções, em 

suporte ao surgimento de outros modos e estilos de vida (VIEIRA, 1990). Se trata, 

especificamente, de um estado de ruptura paradigmática (ontológica, epistemológica e 

axiológica), com necessidade de transformação na concepção de natureza e na ressignificação 

da própria natureza humana, as quais, permeadas por uma nova ética, tenderiam a romper com 

o paradigma civilizacional e, por isso, serviriam de subsídio (ético e moral) à superação do 

modelo capitalista (PÁDUA, 1992; VIEIRA, 1990; UNGER, 1991).  
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Para Carvalho, L. M. (2006), o processo educativo é vislumbrado como uma 

possibilidade concreta de fomentar mudanças relativas ao atual cenário de crise ambiental, no 

sentido da transformação social dos sujeitos e das relações estabelecidas entre sociedade e 

natureza. Isso se deve, pois conforme manifesta Severino (2006, p. 622), a finalidade do 

processo educativo é a formação humana, instaurada por um processo cultural de humanização 

do ser humano, marcado pela transformação social de seu modo de ser com vistas à 

constituição de um “[...] sujeito integralmente ético e político [...]”.  

A perspectiva apresentada e mundialmente adotada para o enfrentamento da crise 

ambiental e como forma de resistência ao iminente colapso, a partir da constituição de um 

outro modo do ser humano ver, compreender e de se relacionar com o mundo, se assentou na 

proposta da educação ambiental como processo de formação humana. 

Devido à diversidade de perspectivas político-pedagógicas que as propostas 

educativas no campo da educação ambiental representam, autores como Sorrentino (1997), 

Tozoni-Reis (2008), Sauvé (2005) e Layrargues e Lima (2014) realizam o agrupamento dessas 

perspectivas nas denominadas correntes da educação ambiental. Layrargues e Lima (2014), 

em específico, aglutinam essas correntes nas denominadas macrotendências político-

pedagógicas da educação ambiental (conservacionista, pragmática e crítica).  

Os autores consideram que a educação ambiental foi inicialmente concebida como 

uma prática conservacionista, no sentido de buscar despertar uma nova sensibilidade no ser 

humano perante a natureza. Com isso, atestam para o fato de que as macrotendências 

pragmática e crítica são naturalmente decorrentes dessa concepção inicial. Devido a isso, o 

aparecimento dessas macrotendências decorre do fato de que a visão conservacionista sendo 

“[...] a-histórica, a-política, conteudística e normativa não superaria o paradigma hegemônico 

[...]” (LAYRARGUES, LIMA, 2014, p. 29). 

Dessa forma, entendo que as propostas educativas relativas às correntes inseridas nas 

macrotendências conservacionista e pragmática de educação ambiental não seriam capazes 

para além da resolução dos problemas de degradação ambiental, assim como não se 

posicionariam para o enfrentamento da crise ambiental e para a resistência ao iminente colapso 

socioambiental global. Em contrapartida, as propostas educativas relativas às correntes 

inseridas na macrotendência crítica assumem a perspectiva da formação humana como 

posicionamento político para a transformação social e como postura ideológica para o 

enfrentamento da crise ambiental e a resistência ao iminente colapso socioambiental global.  
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Educação ambiental crítica e o enfrentamento da pandemia de Covid-19 

Ao tratar da educação ambiental crítica a partir das correntes de educação ambiental 

inseridas na denominada macrotendência crítica (Popular, Emancipatória, Transformadora e 

Processo de gestão ambiental4), Layrargues e Lima (2014, p. 33) postulam que esta busca “[...] 

o enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental”, sempre “[...] 

procurando contextualizar e politizar o debate ambiental, problematizar as contradições dos 

modelos de desenvolvimento e de sociedade”. 

O fundamento para esta perspectiva e postura de educação ambiental se assenta na 

finalidade político-pedagógica que se intenta com a educação ambiental. Nesse sentido, as 

propostas pedagógicas de educação ambiental relativas às correntes inseridas na 

macrotendência crítica necessitam ser politicamente compromissadas. Isto se deve ao 

posicionamento que a natureza tem ocupado ao longo do tempo, a qual, conforme atesta 

Bornheim (1985, p. 24) “a natureza tornou-se agora, antes de tudo; um tema visceralmente e 

necessariamente político”. E ao mesmo tempo se deve ao caráter exercido pela educação, 

enquanto prática humana e intencionalizada, conforme manifesta Severino (2001, p. 89), “[...] 

a prática educativa é fundamentalmente política [...]”, pois além de visar a formação e a 

transformação do ser humano, em um sujeito ético, político e social, guarda estreitas relações 

vinculadas ao poder na sociedade. 

Mediante ao exposto, se faz imprescindível considerar que a pandemia de Covid-19 

para além de sua natureza biológica é acima de tudo um resultado do processo de ação (uso, 

domínio e exploração) do ser humano sobre a natureza, e, prioritariamente, como diz Marques 

(2020) a partir de um modelo “[...] socioeconômico crescentemente disfuncional e destrutivo”. 

Nesse sentido, Wallace (2020, p. 528) acrescenta que  

 
as redes de relações ecossistêmicas que o capital e o poder estatal manipulam em 

proveito próprio foram fundamentais para o surgimento e a evolução dessas novas 

cepas. A grande variedade de patógenos [...] traça caminhos diversos que têm em 

comum as formas de uso do solo e de acumulação de valor espalhadas pelo mundo. 
 

Como forma de enfatizar esses aspectos, é importante ressaltar nas palavras de Settele 

et al. (2020, s/p., grifos do autor e tradução nossa) que 

 
existe uma única espécie responsável pela pandemia de COVID-19 - nós. Como as 

crises climáticas e de biodiversidade, as pandemias recentes são uma consequência 

direta da atividade humana - particularmente do nosso sistema financeiro e 

econômico global, baseado em um paradigma limitado que valoriza o crescimento  

 

  
4Apesar de nomear as referidas correntes, não tenho a pretensão de nesse texto tratá-las em específico. 
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econômico a qualquer custo. Temos uma pequena janela de oportunidade, na 

superação dos desafios da crise atual, para evitar semear as sementes das futuras. 

Doenças como a COVID-19 são causadas por microrganismos que infectam nossos 

corpos - com mais de 70% de todas as doenças emergentes que afetam as pessoas 

tendo origem na vida selvagem e em animais domésticos. As pandemias, no entanto, 

são causadas por atividades que colocam um número cada vez maior de pessoas em 

contato direto e frequentemente entram em conflito com os animais que carregam 

esses patógenos. O desenfreado desmatamento, a descontrolada expansão da 

agricultura, a intensiva pecuária, a mineração e o desenvolvimento de infraestrutura, 

bem como a exploração de espécies selvagens, criaram uma ‘tempestade perfeita’ 

para o transbordamento de doenças da vida selvagem para as pessoas. Isso ocorre 

frequentemente em áreas onde vivem comunidades que são mais vulneráveis a 

doenças infecciosas. Nossas ações impactaram significativamente em mais de três 

quartos da superfície terrestre, destruíram mais de 85% das zonas úmidas e 

dedicaram mais de um terço de todas as terras e quase 75% da água doce disponível 

para plantações e produção pecuária. Acrescente a isso o comércio não 

regulamentado de animais selvagens e o crescimento explosivo das viagens aéreas 

globais e torna-se evidente como um vírus que antes circulava inofensivamente entre 

uma espécie de morcego no sudeste da Ásia já infectou quase 3 milhões de pessoas, 

trouxe sofrimento humano indescritível e travou economias e sociedades em todo o 

mundo. Esta é a mão humana na emergência pandêmica. No entanto, isso pode ser 

apenas o começo. Embora as doenças de animais para humanos já causem cerca de 

700.000 mortes por ano, o potencial para futuras pandemias é vasto. Acredita-se que 

1,7 milhão de vírus não identificados, conhecidos por infectar pessoas, ainda 

existam em mamíferos e aves aquáticas. Qualquer um desses poderia ser a próxima 

'Doença X' - potencialmente ainda mais perturbadora e letal do que a COVID-19. É 

provável que futuras pandemias aconteçam com maior frequência, se espalhem mais 

rapidamente, tenham maior impacto econômico e matem mais pessoas se não 

formos extremamente cuidadosos com os possíveis impactos das escolhas que 

fazemos hoje. 
  

Dessa forma, esta pandemia pode ser considerada apenas como um resultado das 

múltiplas crises e como suposto indício do iminente colapso socioambiental global, no qual, 

as alterações climáticas soam como mais emblemáticas ou como bem diria Marques (2020, 

s/p.) estamos à beira de um desastre, tanto para os humanos quanto para os não humanos, pois 

“o aquecimento global é uma arma apontada contra a saúde global”.  

 Nesse sentido, Bernstein (2020, s/p., tradução nossa) afirma que 

 
à medida que o planeta se aquece, animais, grandes e pequenos, na terra e no mar, 

se dirigem para os polos para se protegerem do calor. Isso significa que os animais 

estão entrando em contato com outros animais que normalmente não fariam, e isso 

cria uma oportunidade para os patógenos entrarem em novos hospedeiros. Muitas 

das principais causas das mudanças climáticas também aumentam o risco de 

pandemias. O desmatamento, que ocorre principalmente devido a finalidade 

agropecuária, é a maior causa de perda de habitat em todo o mundo. A perda de 

habitat força os animais a migrar e, potencialmente, entrar em contato com outros 

animais ou pessoas e compartilhar germes. Grandes fazendas pecuárias também 

podem servir como fonte de disseminação de infecções de animais para pessoas. 

Menor demanda por carne animal e criação mais sustentável de animais podem 

diminuir o risco de doenças infecciosas emergentes e reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa. Temos muitas razões para tomar medidas climáticas para melhorar 

nossa saúde e reduzir os riscos de surgimento de doenças infecciosas é uma delas. 
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Diante dos apontamentos, conforme afirmam Jappe et al. (2020) é evidente a relação 

entre o capitalismo e a pandemia de Covid-19, justamente devido ao aquecimento global ser 

um fenômeno tanto da desenfreada industrialização quanto da intensa produção agropecuária. 

Por isso, é premente haver um processo de mudança radical nos rumos civilizacionais, e, para 

tanto, Löwy (2014) considera que esse processo se refere a um imperativo humanista, 

exatamente por fazer referência específica a responsabilidade a ser assumida pelo conjunto de 

indivíduos em sociedade na busca por transformação das realidades sociais e não somente 

relativo à mudança de comportamentos individuais perante as relações entre ser humano e 

natureza. 

Desse modo, conforme aponta Marques (2020) a pandemia causou uma ruptura 

momentânea na normalidade do funcionamento das sociedades contemporâneas e surgiu no 

contexto de embate entre o modelo hegemônico capitalista e as condições ambientais da Terra. 

Contudo, ainda que a pandemia tenha alterado drasticamente as funções sociais dos 

indivíduos, inclusive sua questão de consumo, e isto tenha diminuído as emissões globais de 

gases de efeito estufa, nas palavras do autor, não é possível afirmar que signifique uma “[...] 

ruptura com os paradigmas energéticos e socioeconômicos anteriores” (MARQUES, 2020, 

s/p.). E isso se evidencia a partir da atual retomada da economia e das atividades cotidianas 

da população global, que reestabelecem os padrões convencionais de produção e consumo (o 

chamado ‘retorno à normalidade’ ou ‘novo normal’). 

Tomado por esta compreensão, se faz imperativo que os seres humanos se 

posicionem e ajam com vistas à uma vida que valha a pena ser vivida. Nas palavras de 

Marques (2020, s/p.), a busca está em torno de sobreviver e 

 
sobreviver, no contexto de um processo de colapso socioambiental, não é um 

programa mínimo. Sobreviver requer, hoje, lutar por algo muito mais ambicioso que 

os programas socialdemocratas ou revolucionários do século XX. Supõe redefinir o 

próprio sentido e finalidade da atividade econômica, vale dizer, em última instância, 

redefinir nossa posição como sociedade e como espécie no âmbito da biosfera. 
 

Sob essa perspectiva, retomo as ideias de Wolff (2018, p. 18) quanto a utopia de definir 

“[...] o que somos” e isso se deve, pois, conforme o próprio autor aponta “nossos ideais 

contemporâneos deixam transparecer dúvidas”. E o autor continua  

 
[...] talvez sejamos espírito, e isso não nos diferencia dos computadores; talvez 

sejamos seres sensíveis, e isso não nos diferencia dos animais. Não somos nem da 

natureza nem de fora da natureza, uma vez que somos ao mesmo tempo os carrascos 

e os conquistadores da natureza que existe fora de nós (WOLFF, 2018, p. 115).   
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Para tanto, a educação ambiental enquanto uma prática política e social “[...] cumpre 

a sua perspectiva crítica e emancipadora e, por isso, transformadora” (CARVALHO, L. M., 

2006, p. 26) na busca por redefinir o que somos e como vemos, pensamos e nos relacionamos 

com a natureza, incluindo os seres não humanos. 

 

Considerações finais 

Ao longo de todo percurso histórico, ao externar valores práticos e utilitários à 

natureza, assentados na ética antropocêntrica e engendrados pelo capitalismo como modelo 

hegemônico de produção e consumo, o ser humano tem estabelecido com esta uma forma de 

relação que ocasionou uma crise civilizatória e, consequentemente, tem conduzido ao 

iminente colapso socioambiental global.  

Diante da pandemia de Covid-19 e da perspectiva emanada pela educação ambiental 

crítica, enquanto esperança utópica por mudança e transformação radical nas relações 

estabelecidas entre ser humano, sociedade e natureza, incluindo os seres não humanos, como 

forma de enfrentar a crise ambiental e resistir ao iminente colapso socioambiental global, 

torna-se fulcral compreender esta pandemia no cerne do problema de sua origem, bem como 

mediante o contexto material de sua existência.   
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Queridos(as) participantes do XII EDEA  

 

Em março de 2020, uma pandemia historicamente inédita nos atropelou, isolando 

pessoas em casa. E sem previsão de retorno a “normalidade”, muitos se questionavam: que 

novo mundo é esse? 

Numa iniciativa solidária ao momento solitário que vivenciávamos, propomos aos 

integrantes de um grupo de estudos e pesquisa em educação ambiental um encontro virtual, 

primeiramente, para compartilhar nossas impressões pessoais sobre o que estava ocorrendo, 

mas também sobre como o que estava acontecendo atravessava nossos cotidianos. 

Desses encontros, emergiram alguns desdobramentos produtivos, hoje expostos em 

duas mídias sociais. Dentro dos limites dessa carta pedagógica, optamos por contar a reflexiva 

experiência do Caderno da Quarentena, o qual é constituído por pensamentos em forma de 

textos que revelam a intenção de interagir com o mundo nesse período de “cárcere”, sobre 

perdas, indignação, questionamentos, constatações, apelos e esperança sobre uma nova 

realidade almejada por nós. 

A produção autoral é de um dos integrantes do grupo, sendo composta por vinte textos 

produzidos entre 16 de março e 24 de junho de 2020, explicitamente compartilhada com todos 

do grupo e seguidores. A leitura dos textos nos atravessa de forma singular ao mesmo tempo 

em que desperta empatia coletiva. Isso pode ocorrer quando os potenciais leitores são 

imbuídos de um forte sentido de pertencimento (SANTOS, 2018) ao coletivo, à natureza, ao 

cosmos. Entretanto, para que isso aconteça, “é inevitável passar pela construção de relações 

dialógicas, o que por sua vez, passa pela amorosidade, que está relacionada ao amor pelos 

seres humanos e pelo mundo”. (GRANIER, 2017, p.115).  

Segundo  Maturana  (2002 apud GRANIER, 2017),  a  amorosidade  se   coloca   como  

 

1 jenidocumentos@gmail.com 
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condição humana essencial na formação social, e por meio dela permite o estabelecimento de 

relações fundadas na dialogicidade, no acolhimento, na solidariedade, entre seres humanos e 

destes com o mundo. Portanto, a dimensão humanizadora da amorosidade é potencialmente 

transformadora, pois oferece possibilidades reconstrutoras das relações, sob um viés menos 

materialista e mais afetivo, dialógico e conectivo permitindo a instauração de um movimento 

de cooperação para a superação das “situações-limites”, conforme explica Freire (1987).  

 
As “situações-limites” que se apresentam aos homens como se fossem 

determinantes históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra 

alternativa, senão adaptar-se. [...] No momento em que estes as percebem 

não mais como uma fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira 

entre o ser e o mais ser, se fazem cada vez mais críticos na sua ação [...]. 

Podem então transcender as “situações-limites” e a descobrir ou a divisar, 

mais além delas e em relação com elas, o “inédito viável”. (FREIRE, 1987, 

p, 60). 
 

O inédito viável nesse contexto de pandemia se desenhou com o apoio da tecnologia. 

Manter encontros periódicos sem rigor para trocar saberes, ouvir, contar histórias, 

compartilhar arte, poesia, devaneios e dinamizar a perspectiva crítica da educação ambiental 

são algumas das possibilidades que nos motiva semanalmente.  

Subsidiados pela compatibilidade de ideias, vontades, fazeres e sonhos, ao ler ou ouvir 

o outro encontramos ressonância em nossos pensamentos e modos de vida, principalmente em 

relação a um novo “normal” almejado. Dividimos algumas preocupações e questionamentos 

como a degradação do meio ambiente e todas as suas consequências, perdas humanas e não 

humanas, a crise nas relações, os prejuízos sociais de um modelo econômico avassalador e a 

epidemia de doenças psicológicas que assolam grande parte dos sujeitos imersos nessa 

realidade degenerada.  

Ao saborear o amargo das palavras escritas, também se revela dentro de nós a 

indignação com o rumo degradante da nossa civilização, a reflexão crítica sobre o que nos 

acontece e como tudo isso nos atravessa, bem como desestabiliza nossas certezas. O caminho 

único que vínhamos seguindo, sem questionar ou problematizar nossa existencialidade está 

produzindo relações degradantes. É preciso pensar em formas outras de enfrentar, tentar 

intervir e nos conectar para tornar possível uma ressignificação/transformação real e profunda 

que afete nossa realidade individual e coletiva. 

Das possibilidades reflexivas que emergem a partir dos textos publicados, à priori, nos 

atentamos ao que temos de aprender em tempos de pandemia? Essa crise passará? Como será 
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o pós-crise? Para onde vamos pós-pandemia? Quais  as mudanças de pensamentos e hábitos 

precisamos fazer?   

Mas antes, conte-nos, tudo parou por aí? Ficou mais confuso, agitado, misturado? 

Conseguiu observar um pouco a vida que levamos? Pode perceber quanto tempo você se 

dedica a coisas simples da vida como sorrir, sonhar, se perdoar e perdoar os outros,  conversar, 

caminhar, cozinhar e por que não limpar? Gavetas, pensamentos, armários, aproveitar para 

doar coisas e tempo. Ser criativo e não punitivo com os momentos livres. Permitir-se saborear 

o ócio, sentir o vento, ouvir pássaros cantar ou ler um livro, assistir um filme, ligar para um 

amigo e, também, despir-se de certezas.  

A economia não pode parar? Mas a qual preço? Qual o custo de continuar o 

crescimento nos modelos que estamos vivenciando? A saúde humana não está sendo 

considerada como prioridade para o desenvolvimento futuro, entretanto, numa sociedade 

doente, ninguém está a salvo! Sabemos que todos nós um dia vamos morrer, mas a existência 

humana continuará no planeta e ele necessita dos cuidados de todos, tanto dos que nos 

antecedem como dos que nos sucederão. Nesse sentido, é primordial refletirmos que, cientes 

de que somos seres em/de  passagem nesse mundo isso não nos isenta da responsabilidade de 

preservação, cuidado e amorosidade com esse ambiente que nos abriga durante essa 

caminhada. 

Enquanto sobreviventes, no qual mantemos relações históricas e sociológicas, somos 

responsáveis pela transição e transformação da nossa geração e, também, das futuras onde 

ambas dependem de um planeta capaz de acolher a vida como um todo. Vamos aproveitar as 

brechas desta estrutura que está ruindo para que algo novo possa surgir. “Somos todos 

aprendentes de um novo mundo que quer romper”. Há em nós uma falsa segurança de que 

amarrados estamos seguros e estáveis, mas temos muitas amarras a que nos soltar para viver 

essa transição. 

O mundo sempre esteve em constante transformação, mas nem todas nos afetam 

diretamente. Mesmo assim, para todos aqueles que almejam ou ainda não perceberam “um 

novo mundo, só é possível baseado em relações solidárias, voltadas para uma interação 

sustentável de novos modos de produzir [...] sem matar todos nós”. 

Se você se identificou ou se inquietou com as reflexões expostas até aqui devemos 

inferir que você é antissistema? Sobre tudo de ruim que tem a sua frente e te aflige: corrupção, 

violência, desemprego, é culpa do sistema? Cuidado com o negacionismo e um voltar 

conservador para traz amedrontado do futuro! “Essa é uma aposta cega que nos leva para o 
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conflito, para a desunião e para o nosso enfraquecimento como sociedade para enfrentar uma 

crise humanitária de dimensões catastróficas”.  

Somos vida, somos luz, somos movimento e a existência segue melhor quando 

construímos nossos alicerces em uma base amorosa e solidária. Não percamos de vista a escala 

da vida humana local, suas referências e seus limites para a negligência ou necessidades 

econômicas globais. A nossa sobrevivência está em nossas mãos enquanto sociedade humana, 

assim como valorizar as comunidades locais, substituir o mais por menos, estabelecer relações 

mais amorosas e sensíveis dentro da complexidade que compõem o planeta. “A crise nos 

mostra a escala global econômica incompatível com a escala humana de vida”. Nesse sentido, 

esperamos “que ela seja motivo de superação, oportunidade de transição para outro mundo 

possível. Que nos ensine outro modo de convivência”.  Transformar  cada um de nós e o 

mundo que vivemos juntos não é uma tarefa fácil, mas se faz necessária para a vida em 

sociedade que vai além da sobrevivência, mas se volta para a existência amorosa e 

responsável. 

Krenak (2019, p. 30), indaga “por que nos causa desconforto a sensação de estar 

caindo? A gente não faz outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair”. E 

ele continua: “então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a 

nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no 

espaço não como lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em 

paraquedas coloridos”. Percebemos nas ideias do autor que, nossa espécie parece não 

compreender as constantes “quedas”, mas que se faz necessário lutar para reelaborar nossas 

reflexões e ações, frente ao caos e, assim,  vislumbrar possibilidades de intervenção e 

ressignificação.  

Nessa perspectiva, percebemos a importância em adotarmos um jeito cuidadoso para 

viver com práticas éticas, solidárias e respeitosas. Este cenário consolida uma dimensão 

ecológica que pode ser assumida individualmente, em grupos ou por instituições. De acordo 

com Carvalho (2013, p.1) “a identificação social e individual com esses valores ecológicos é 

um processo formativo que tem se desenvolvido a todo o momento, dentro e fora da escola” 

pode constituir o "Ser mais ambiental" (GRANIER, 2017). 

Aqui emerge um convite para caminharmos em sentido oposto às práticas opressoras 

do homem sobre a natureza, como se não fizéssemos parte dela. Como protagonistas 

convidados a construir algo novo e melhor, (porque, caro leitor, adianto logo que não é 

possível voltar ao normal, pois o normal é o problema! O normal colapsou) é na simplicidade 
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dos bons encontros espinozianos das relações humanas que podemos construir um novo 

normal, a partir das boas lembranças que a crise deixou construindo um vir a ser sustentável.  

Se apegue as poucas certezas que temos: “a morte é definitiva e a vida transitória, o 

momento presente é que vale a vida!” A vida é um presente e a pandemia causada pelo novo 

corona vírus nos mostrou claramente que perder esse presente nos leva a uma instabilidade 

emocional e psicológica repleta de angústias e ansiedade. Um vírus que é invisível a olho nú, 

revelou nossa impotência frente ao que nos foge ao controle, que nada está sobre o nosso total 

domínio. A certeza das soluções tecnológicas, para tudo, ruiu diante da multidão com 

máscaras de pano. A ilusão da dominação nos faz despencar no abismo da nossa existência, 

pois nos remete a possibilidade de pensar que nos está sendo negado o direito pleno à vida. E 

isso nos ameaça terrivelmente.  

Então, se abra para o novo. Abrace mais, ame mais! Semeie o presente com 

amorosidade para deixar o futuro com boas relações construídas para além da morte. 

Não pare totalmente frente às perdas. Sinta, respire e siga adiante. Juntos somos mais 

fortes. No mais, nesse contexto de pandemia, podemos apenas desejar que “a paz sempre faça 

morada nos corações de quem fica e quem vai”. 

 

Um abraço afetuoso a todos que compartilham a esperança (do verbo esperançar) de 

um novo mundo possível. 
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Catadoras e catadores de recicláveis, os invisíveis reais 
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Queridos(as) participantes do XII EDEA  

 

Poderíamos citar aqui o tão tradicional início, falando sobre as mal traçadas linhas, de 

certa maneira intrínsecas nesta escrita, as mal traçadas linhas da desigualdade que saltam aos 

olhos de quem as lê, diante da cruel realidade que apresentaremos. 

Fomos a campo em meados de novembro do ano passado, investigar sobre a maneira 

como o lixo era manejado em Uruguaiana, município situado na fronteira oeste do RS. A 

referida investigação consistia em um trabalho da disciplina de Práticas de Ensino em 

Ecologia, Desenvolvimento e sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação Educação em 

Ciências Química da Vida e Saúde, da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. 

Inicialmente, visitamos o galpão onde é armazenado todos os resíduos recolhidos da 

cidade e posteriormente, é levado de caminhão bi trem, ao aterro sanitário mais próximo, na 

cidade de Candiota/RS. 

Chegando lá, observamos altos morros de todos os tipos de resíduos, descartados ali de 

qualquer maneira. Segundo um funcionário que se encontrava no local, cerca de 128 toneladas 

de resíduos, saem dali diariamente. Será que se esses resíduos fossem descartados e 

armazenados corretamente, não seriam fonte de renda à muitas famílias? 

De encontro a isso fizemos uma visita ao então “Antigo Lixão”, lugar esse que apesar 

de toda a aspereza que representava, gerava renda a pequena comunidade que dali retirava a 

sua subsistência, com a coleta do lixo descartado. 

 Nesse ínterim, destacamos o artigo 7° da lei federal, 12.305/2010, que determina o 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, que trata entre outras coisas da proteção à 

saúde pública e ao meio ambiente, gerenciamento integrado de seus resíduos sólidos e sobre 

a integração de catadores.  

A referida lei foi criada no ano de 2010, dez anos se passaram, muito pouco foi feito, 

poucas foram as mudanças efetivas. O lixão já não existe, mas os sujeitos continuam lá, como 
 

1pcardoso525@gmail.com 
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se não existissem, com seus direitos básicos usurpados. Na área afastada do centro da cidade, 

aproximadamente 4 km, cerca de dezesseis casebres compõem aquela invisível comunidade, 

que não possui água encanada, saneamento básico e tampouco luz elétrica. 

Quase todos os casebres são cobertos por lonas. Em alguns deles, vimos crianças 

descalças espiando no canto da casa, afagando um cão magrelo e, amarrado à cerca quase 

caindo, um cavalo com aspecto exausto.  

Ao redor das casas, bags (embalagens grandes, onde os trabalhadores armazenam o 

material coletado) vazios, o mal cheiro sente-se ao longe.  

Os moradores com quem pudemos conversar, apesar de hospitaleiros, demonstravam no 

rosto e nos olhos a ausência do brilho da esperança, ao dizerem que com o fim do Lixão tudo 

para eles ficou mais difícil. – “Há dias em que coloco o cavalo com fome para puxar a carroça, 

porque nóis catemo tão poca coisa que temo que escolher entre comprar pão pras criança ou 

comida pro cavalo...”, nos relatou uma das moradoras do lugar”. (sic)  

É evidente a invisibilidade daquelas pessoas, ali largadas à própria sorte, sem acesso ao 

básico. O lixo machuca e dá vida, quando descartado de qualquer maneira, causa dor ao 

planeta, causando catástrofes naturais vistas frequentemente, como um pedido de socorro da 

natureza. 

No entanto, quando descartado e manejado corretamente, impulsiona vidas, gera renda, 

devolve a dignidade. Sabemos que a desigualdade social, vai muito além da separação 

adequada do lixo: perpassa direitos assegurados a todos os cidadão e cidadãs.  

O município de Uruguaiana, possui apenas três associações de catadores e catadoras de 

reciclagem, número insuficiente para acolher o grande número de trabalhadores da área que 

vivem no município. Diante do fantasma do desemprego, da fome e da miséria, contribuir 

positivamente com o planeta, mesmo sem saber, se torna a única alternativa que resta para 

essas pessoas.  

De Jesus (1960), já dizia em seu célebre livro Quarto de Despejo, o Brasil deve ser 

governado por alguém que já passou fome, a fome também é professora, aquele que passa 

fome, aprende a pensar no próximo. 

Quantas Marias Carolinas existem ainda nos diversos quartos de despejo Brasil a fora? 

Até quando a desigualdade social e ambiental imperará neste país? Até quando haverá a 

romantização do olhar sobre os excluídos? Afinal para muitos, estes sujeitos estão e 

permanecem em situação de vulnerabilidade social, porque querem, gostam e não se esforçam 

o suficiente.  



 

463  
 

Quando haverá políticas públicas que contemplem as necessidades dos verdadeiramente 

oprimidos, sem acesso à educação, saúde, a um prato de comida? Quando? 

Fica nosso questionamento; fica na nossa lembrança, os diversos rostos marcados pelo 

esquecimento e pela exclusão, fica na nossa memória as pequenas crianças, de rostos sujos 

que nos miravam por trás das pernas das mães. Fica na memória o homem embriagado, que 

encontramos pelo caminho, talvez tentando anestesiar-se para a realidade tão dura que o 

esperava em casa. 

Retornamos à pequena comunidade, neste momento pandêmico que enfrentamos. 

Obviamente, tomamos todos os cuidados, como uso de máscara e distanciamento adequado. 

Permanecemos lá por não mais do que uns 15 minutos, tempo suficiente para comprovar com 

os próprios olhos que a pandemia só veio a piorar a situação que já era caótica.  

De aproximadamente dez pessoas que encontramos pela comunidade, nenhuma fazia 

uso de máscara. Ao encontrar a mesma moradora que nos recebera no ano passado, esta nos 

relatou que poucos foram os moradores que tiveram acesso ao benefício Auxílio Emergencial, 

uma vez que, por não possuírem nem luz elétrica, telefone e muito menos internet (essa então, 

quase uma utopia) não puderam fazer a inscrição e providenciar as informações necessárias 

para adesão ao programa. 

Ao ser questionada pela máscara a mesma respondeu “se não tem o que comer, imagina 

máscara”. Um ano se passou e continuam lá, invisíveis. 

Como nos deixou dito (Freire, 1992), é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 

esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo 

esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é 

construir, esperançar é não desistir! 

Partindo dessa máxima de Freire, respondemos à pergunta, que mundo queremos? 

Talvez sejamos grandes sonhadores ou talvez esperançosos, almejamos um mundo justo e 

igualitário, onde não seja mais necessários relatos como este. Um mundo com igualdade de 

acesso aos direitos básicos e fundamentais, um mundo onde Gaia como um todo seja 

respeitada. 

Findamos esta carta com um afetuoso abraço, acompanhado da frase de Roberto da 

Rocha, presidente da Associação Nacional dos Catadores, atrás das montanhas de recicláveis 

existem pessoas que precisam ser dignamente reconhecidas pelo seu trabalho. 

Atenciosamente, 

Paula, Rose e Marcus. 
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Passado, presente e futuro:  

Voltar ao normal, ou produzir um anormal ao vigente? 
  

Alexandre Silva da Silva1 

Carlos R.S. Machado2 

  

Palavras-chave: Pandemia, COVID19, Mídia, Manipulação 

  

Esse trabalho é produto da inquietação proveniente da afirmação disseminada por 

múltiplos meios de comunicação e populares: primeiro, na esperança de que tudo volte logo 

ao normal. Depois, mudaram para o novo normal! Afirmações que nos convidam a refletir, 

sobre o que era o normal de antes? O que é, ou de que normal estamos falando? Ou, ainda do 

que se constitui esse normal dito normal? Portanto, tendo como base, uma postura 

crítica/sistêmica pautada na relação entre a fonte empírica – o real relacional vigente, de 

desigualdades, injustiças, racismo, machismo, genocídio, e fascismo - e teórica, enquanto 

reflexão acadêmica e cidadã, pretendemos fazer algumas reflexões sobre esta palavra da moda 

em tempo de COVID19. Dessa forma, apresentamos uma possibilidade de 

questionamento/discussão do tema/da palavra em seus possíveis sentidos conflitivos desde e 

a partir de que reflete sobre a mesma, mas também elementos para que cada leitor, tendo como 

base seus saberes possam formular suas próprias considerações: aqui os provocaremos! 

 

O passado recente 

Foi no dia 1 de dezembro de 2019 que, talvez, possa ser reconhecido, como o dia zero 

da transformação pela qual está passando o Brasil e o mundo. Em Wuhan, província de Hubei, 

localizada na República Popular da China, uma nova forma de doença respiratória aguda 

causada por um vírus (Coronavírus) foi identificada a COVID-19. E, seu primeiro caso 

reportado no dia 31 de dezembro de 2019, e já em janeiro e fevereiro expandiu-se mostrando-

se como algo novo. A doença que se alastra rapidamente e promove a necessidade de 

mudanças dos hábitos – isolamento e acompanhamento das contaminações; assim, com altera 

os processos socioeconômicos em múltiplas sociedades, e mais tarde de forma global, ao 

promover infecções assintomáticas e quadros graves os quais podem levar o paciente a óbito. 

A rápida disseminação, sua gravidade e as mortes que aumentavam, a ausência de tratamento 

e da inexistência de vacina, evidencia algo novo, e o medo se generaliza, e o isolamento e as 

mascarás se tornam presente cotidiano para muitos e muitas.  

 

1 Mestre em Educação Ambiental - xandy2ss@gmail.com  

 2Professor da FURG, Instituto de Educação/PPGEA - carlosmachado2004furg@gmail.com. 
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Mas, como a sociedade em que vivemos é desigual, injusta e perpassada de exploração 

e domínio de uns por outros, de racismo, miséria, desemprego, etc. A pandemia não 

prejudicará ou afetará na mesma proporção uns e outros, umas e outras. A COVID-19 

começou a se espalhar, num primeiro momento indivíduos que estiveram/viajaram decorrente 

dos circuitos de mobilidade produzidos pela mercadoria, aproveitadas pelo turismo dos países 

de onde emergiu o vírus, depois dentro de cada um desde grupos sociais mais abastados para 

os mais pobres, com menos condições de acesso a saúde, ou meios de tratamento.  

 

No passado e no presente 

Portanto, a emergência da pandemia criou uma situação de anormalidade do existente 

como hegemônico no passado, e até o presente, em disputa no sentido de produzir-se nas 

populações que em breve retornaremos ao normal antes existente. Isto porque, com o 

isolamento, a tentativa de cercear ajustamento para evitar a proliferação do vírus, e o 

encerramento de atividades não essenciais, levou ao pânico aqueles que vivem do lucro e da 

exploração, mas também de pequenos empreendimentos que, pensando-se como “empresários 

de si” (Dardot e Laval, 2016) àqueles se juntaram. São minorias, no entanto, pois os invisíveis, 

os imprescindíveis (cuidadores, médicos, enfermeiros, motoristas, atendentes de 

supermercados, etc.) que são as maiorias continuaram a ir trabalhar, pressionados ou sob 

pressão da subsistência. Fora, outros tantos, desempregados, excluídos, sem renda, precários, 

sem direitos que compuseram outros tantos dos mais prejudicados pela pandemia. Assim, ao 

promover um contexto que abala diretamente a dita normalidade existente – dos capitalistas e 

de seus apologistas -, e de sua materialidade desigual e injusta, pois ao se reorganizar 

atividades e prioridades à vida, àqueles que vivem do comércio, do lucro, dos negócios 

tiveram abalada sua normalidade. No processo de implementação de medidas para combater 

a COVID-19 – por parte dos gestores públicos -, outra “doença” fica evidente. Uma doença 

que infecta as sociedades em nível mundial: o capitalismo predatório. Segregador, de 

exploração sem fim dos humanos e da natureza, e que produz múltiplas injustiças ao se 

desenvolver e manter-se hegemônico no mundo.  

De um lado, o destaque aos pequenos empresários, em seu desespero, fechamento das 

empresas, pressão pela reabertura, criticas as políticas de isolamento e de perdas econômicas 

x a vida dos que tem que ir à rua, precisam ir trabalhar, sobreviver, e não podem ficar isolados. 

Mas, esta última parte não aparece nas manchetes – a prioridade é a bolsa (leia-se, fechar as 

empresas, perdas econômicas, lucros). E a vida? É mais barato comprar leitos e materiais do 
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que as perdas econômicas, argumenta uma economista da FURG utilizados pela Aliança 

empresarial bolsonarista! O que nos possibilita evidenciar a falta de preocupação com os 

trabalhadores e suas famílias, pois mesmo em um contexto de aumento dos números de casos 

de infecções e mortes, os empresários não mediram esforços para que fosse revogada a 

proibição das atividades dos trabalhadores. Para não falarmos dos trabalhadores informais, 

que submetidos a situações de precariedade para trazer o alimento para seus lares, ficam mais 

expostos a contaminação, assim como seus familiares. A desigualdade, portanto, e podemos 

dizer uma nova injustiça se produz com a COVID19, é o depreendemos da pesquisa da equipe 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA3 em pesquisa desenvolvida no Rio de 

Janeiro, a qual afirma que os 

Casos começaram pelas regiões mais ricas da capital fluminense e depois de abril 

passaram a crescer entre as áreas com menor índice de desenvolvimento (...) mostra 

que a população de bairros mais pobres do Rio de Janeiro é a mais atingida pela 

pandemia de covid-19. (...)foi nas regiões periféricas que a doença se tornou mais 

letal a partir de abril. (...)até o final de março, a faixa mais rica da cidade (IDS 5) 

concentrava 50% dos casos de covid-19, enquanto os bairros mais pobres (IDS 1), 

11% das notificações. No período total da amostragem (de 8 de março a 13 de 

junho), contudo, a letalidade nos bairros de IDS 1 e 2 já era o dobro em relação aos 

bairros de IDS 5. Das 6.735 mortes até aquele momento, 45% ocorreram em bairros 

menos desenvolvidos e 21,6% em bairros mais desenvolvidos. 
  

O que nos possibilita compreender intuitivamente que até esse momento que as mortes 

por Covid-19 sofrem interferência de fatores característicos especificamente da região(bairro), 

renda, condições de vida e de saúde, de trabalho, de onde são provenientes as informações. A 

pesquisa nos apresenta ainda que  

Até junho, os bairros mais ricos (...), população é de 1,2 milhão de pessoas, 

registraram 14.510 casos e 1.455 mortes. Na região mais pobre (...) cuja soma da 

população é de 1,6 milhão de pessoas, o número de casos foi bem menor no início 

da pandemia (6.210 casos), mas a taxa de mortes é alta (1.219 óbitos).  
  

Tal pesquisa, como outras reflexões que fizemos4, evidencia que os efeitos da 

pandemia de Covid-19, em Rio Grande, no Rio de Janeiro e no Brasil, afetam de forma 

diferenciada cada bairro e/ou camada social especifica, deixando para as pessoas com menos 

recursos econômicos, menos condições de vida, e portanto, são aqueles que mais estão 

morrendo. O pesquisador do Ipea Pedro Miranda5, ressalta: “A subnotificação dos casos e as  

 

3https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36410/ Acesso 01/10/2020 
4 Reflexão a ser apresentada em evento da Unisinos, nov. 2020, gt16: RACISMO E POBREZA ASPECTOS 

ESTRUTURAIS DA INJUSTIÇA AMBIENTAL: reflexões para a cidade pós-pandemia, Carlos RS 

Machado, Alexandre Silva da Silva e Daniele Fabras de Sá.  
5 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/08/ipea-pobres-covid-19/ Acesso 01/10/2020 
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falhas na identificação dos óbitos podem ser maiores nas regiões menos desenvolvidas”, o que 

ampliaria ainda mais a diferença apresentada. Tal contexto, situação e impacto da pandemia 

de forma desigual, se configura em semelhança à situação de injustiça ambiental, exigindo 

seu contraponto como utopia: a Justiça Ambiental (HERCULANO, 2002) 

Nesse sentido, nos causa preocupação a afirmação disseminada por múltiplos meios 

de comunicação e populares: Esperamos que tudo volte logo ao normal! Mas, como voltar ao 

que existia antes de desigualdade, injustiça e racismo, fome e exploração além do fascismo 

que vigente, explícito e subliminar destes tempos do presente e do passado. 

 

O presente 

Então, da afirmação da necessidade de retorno ao normal, afirmamos que o que está 

em discussão e conflito é a própria narrativa do futuro que queremos, ou seja, mais do mesmo 

ou algo diferente, novo, alternativo ao existente. Mas, o que é? E de que se constitui esse 

normal? Nos utilizando do dicionário da língua portuguesa Aurélio6, normal pode ser 

reconhecido como o que se desenvolve segundo a norma, o habitual, o que é naturalizado, ou 

seja, proveniente do termo natural que de acordo com Bunge “As coisas naturais, ao contrário 

das artificiais e feitas, vêm à existência e persistem independentemente dos humanos. (...)Daí 

a severa limitação do naturalismo no sentido estrito.”  (BUNGE, 2002,p.248). 

 Portanto, ao pensarmos no conceito de Norma, como “Aquilo que se estabelece como 

base ou medida para a realização ou a avaliação de alguma coisa”; ou “princípio, preceito, 

regra, lei, modelo, padrão de ação” (FERRE., 1999), sendo esta última a mais adequada para 

nossa reflexão crítica. Dessa forma, é possível perceber que o dito normal (para o qual 

algumas pessoas querem voltar) se constitui como um conjunto de regras, modelo, padrão, 

que pode ser associado a algo que existe (ou existia) como sendo correto/verdadeiro/justo 

diríamos nós7.  

Nessa disputa – desigual – de narrativas, consideramos pertinente buscarmos apoio 

nas reflexões  Noam  Chomsky8,  ao  destacar  o  papel  da  comunicação  e  da  mídia,   como  

 

6  “De acordo com a norma, com a regra; comum. Que ocorre naturalmente ou de maneira habitual(...).” 
7 Recentemente, o ministro da educação se referiu aos homossexuais como anormais e sendo decorrentes de lares 

desajustados. Ou seja, há um normal que é verdadeiro, um padrão, assim como famílias ajustadas, diferente 

daquelas que eles julgam serem – pois diferentes das deles – as desajustadas. Revista Carta Capital, 24 de set. 

2020, https://www.cartacapital.com.br/educacao/ministro-da-educacao-diz-que-homossexualismo-vem-de-

familias-desajustadas/, acesso 04/10/2020. 
8  Um dos maiores intelectuais de esquerda, crítico das atuais políticas interna e externa dos Estados Unidos. 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/ministro-da-educacao-diz-que-homossexualismo-vem-de-familias-desajustadas/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/ministro-da-educacao-diz-que-homossexualismo-vem-de-familias-desajustadas/


 

469  
 

 

elemento condicionante do imaginário e das ações sociais através de estratégias rigorosas de 

manipulação e uso de subterfúgios para a promoção e manutenção de controle social. A mídia 

empresarial traveste-se de dizer apenas a verdade, de informar, de ser “social” para esconder 

que suas decisões, noticias, comentários e organização das falas e de como são apresentadas 

sua “mercadoria informação”, a qual favorece os grupos mais abastados da sociedade. 

Chomsky apresenta “(...)a propaganda política patrocinada pelo Estado, quando apoiada pelas 

classes instruídas e quando não existe espaço para contestá-la, pode ter consequências 

importantes” (CHOMSKY, 2014, p. 7). Sendo a técnica de utilizar-se das mídias empresariais, 

como instrumentos que possibilitam maquiar o contexto desigual existente abstraindo a 

desigualdade na apropriação da riqueza, das injustiças e de quem é mais prejudicado pela 

pandemia. Isto porque, buscam “construir o consenso”, isto é, obter a concordância do povo 

a respeito de assuntos sobre os quais ele não estava de acordo por meio das novas técnicas de 

propaganda política (CHOMSKY, 2014, p. 8). No entanto, para que esse contexto se mantenha 

é necessário que tenhamos “um tipo de sistema educacional direcionado para os homens 

responsáveis, a classe especializada. Eles têm de ser fortemente doutrinados nos valores e 

interesses do poder privado e da conexão Estado-corporação que o representa”. (CHOMSKY, 

2014, p. 10). Assim sendo as mídias empresariais promovem o desenvolvimento e a 

manutenção das “(...) “ilusões necessárias” e “simplificações radicais” emocionalmente 

poderosas para manter os simplórios ingênuos mais ou menos nos trilhos. (CHOMSKY, 2014, 

p. 10)”, e não se revoltarem, não entrarem em conflito com os poderosos e seus meios de 

propaganda e dominio.  

 

Considerações finais 

Em suma, é possível perceber a existência possível de múltiplos recortes temporais o 

pré-pandêmico, o pandêmico e o pós-pandêmico. Onde, por meio do trabalho desenvolvido 

pela equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, como também, os conflitos 

ocorridos entre empresários e poder público, pela abertura do comércio, podemos identificar 

que a quem a COVID19 está a causar maior dano (morte) são os grupos sociais mais 

fragilizados economicamente em nossa sociedade. Mas, sua situação de injustiça e 

desigualdade não surgiu com a Covid-19, mas está agravou as Injustiças Ambientais 

preexistentes. Disso, a dita normalidade já era anormalidade para muitos e muitas e que 

aqueles que querem retornar a tais injustiças e desigualdades não considera tal contexto do 
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passado e que vige no presente, agravado. Nesse sentido, compreendemos que não queremos 

voltar ao normal e sim devemos refletirmos e caminharmos em direção a construção de uma 

nova normalidade, uma nova situação e contexto de justiça ambiental e social. Um normal, 

onde cada vez mais as Injustiças Ambientais sejam diminuídas, e para tal se faz necessário 

nos apoiarmos em uma Educação Ambiental crítica, emancipatória e transformadora, 

(Loureiro (2004), e que vimos chamando de educação para a justiça ambiental. Tal educação 

teria por objetivo atender os anseios de todos frente a crise civilizatória enfrentada, 

desenvolvendo e trilhando novos caminhos, pautados na participação social na utopia da 

emancipação socioambiental.  
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Os cenários previstos de remoções e o discurso  ambiental como justificativa na 

Revitalização da Orla do Saco da Mangueira, em Rio Grande/RS.  
 

André Luiz de Oliveira Barbosa1 

 

Palavras-chave: Desigualdade Ambiental; Remoções; Discursos Ambientais; Justiça 

Ambiental. 

 

Introdução 

 O presente trabalho aqui elaborado está contextualizado em uma pesquisa que esta 

sendo desenvolvida e devido a pandemia. ainda não pode avançar na coleta de dados. Assim, 

buscaremos identificar e mapear como os discursos ambientais foram ou são utilizados para 

justificar as remoções de moradia e realocações de famílias na área de revitalização da Orla 

do Saco da Mangueira,em Rio Grande/RS. Neste documento buscamos apresentar os cenários 

previstos no projeto, como resultados prévio identificados no Estudo de Concepção. 

 O município do Rio Grande, historicamente passou por ciclos de desenvolvimentos 

econômico, no século XVIII, como suporte à economia agrícola do sul do Brasil, com o ciclo 

do charque, no século XIX com a instalação da indústria têxtil, a construção da Via Férrea 

Rio Grande/Bagé e a inauguração do Cais do Porto Velho, passando pelo século XX com a 

implantação do Porto Novo (RITTER, 2015). Neste último século XXI com a expansão e 

modernização do Porto e também com os investimentos do Governo Federal na instalação da 

Indústria Naval (RAMOS; MARTINS, 2017), além da implantação do Distrito Industrial, e 

da consolidação do setor arrozeiro.  

 Santos, Araújo e Machado afirmam que estes ciclos de desenvolvimento que 

ocorreram no município de Rio Grande/RS, em especial no século XXI, trouxeram uma série 

de atividades potencialmente poluidoras, que somadas a sua localização geográfica (região 

estuarina) vai caracterizar o município de Rio Grande como uma ‘zona de sacrifício’2 

(SANTOS; ARAÚJO; MACHADO, 2013). Santos e Dornelas (2015) afirmam que este 

modelo de desenvolvimento exerce um sufocamento nas comunidades localizadas no entorno 

do SuperPorto e no Distrito Industrial de Rio Grande: Vila Mangueira, Barra Nova, 

Barraquinhas   (removida)  e  Barra.  “Esse  processo  de  sufocamento  faz  da  remoção  um  

1 educandrebarbosa@gmail.com 

2 O Observatório dos Conflitos Ambientais e Urbanos do Extremo Sul do Brasil, vinculado à Universidade 

Federal do Rio Grande, mapeou 49 conflitos ambientais e urbanos (27 e 22, respectivamente) em Rio Grande, 

para os anos de 2011 e 2012, divididos em diferentes categorias para análise e pesquisa.  Nesse sentido, Santos 

e Machado caracterizaram Rio Grande como uma "zona de sacrifício" ou "paraíso de poluição" por conter, numa 

mesma área, um grande número de atividades potencialmente poluidoras (ou efetivamente poluidoras), o que a 

torna uma "bomba relógio”. Ver (SANTOS; ARAÚJO; MACHADO, 2013, p. 181 – 204). 
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fantasma sempre presente nessas comunidades” (SANTOS; DORNELAS, 2015).  

 A Vila das Barraquinhas foi a primeira comunidade a ser sufocada totalmente pelo 

processo de modernização portuária e naval, e removida para a  construção  do  Dique Seco e  

para ampliação da Bunge Fertilizantes.  

 A Vila Mangueira é uma comunidade que convive constantemente com o fantasma da 

remoção forçada, decorrente da construção no entorno da noção de risco ambiental ao qual 

está submetida essa comunidade. Essa construção da noção de risco é baseada a partir da 

instalação de um duto que leva produtos químicos para a Refinaria Riograndense (antiga 

Ipiranga) atravessar a comunidade (SANTOS; DORNELAS, 2015). 

 Na Barra Nova, o sufocamento3 se dá pelo cercamento. A comunidade já era “cercada 

por instalações da Marinha brasileira, pela fábrica Leal Santos do grupo Arcor e pelo terminal 

de contêineres TECON - Rio Grande S.A.” de acordo com Martins (2015, citado por 

SANTOS; DORNELAS, 2015), A partir de 2006, essa comunidade começa a conviver com 

uma cerca de arame farpado instalada pela Superintendência do Porto de Rio Grande – 

SUPRG.  

 Portanto, entendemos que no município do Rio Grande, o desenvolvimento costuma 

vir atrelado a remoções de comunidades e também com a consequente poluição das suas águas 

e do seu ar. 

 O Saco da Mangueira é uma lagoa rasa, localizada em uma área estratégica da cidade, 

no entorno do centro da Cidade de Rio Grande. Em suas margens encontram-se banhados 

salgados, campos litorâneos, dunas e arroios de sua micro-bacia, que são consideradas vitais 

para o estuário da Lagoa dos Patos tendo em vista a alta produtividade que exibem e de sua 

importância como abrigo e alimentação para a fauna local, que as utilizam como criadouros. 

O Saco da Mangueira é de muita importância para o setor pesqueiro da cidade e considerado 

um importante viveiro de espécies, principalmente o camarão. Em seu entorno, habita uma 

considerável população de pessoas que se dedica à atividade pesqueira como profissão ou 

complemento à outras atividades. 

Durante a gestão do Prefeito Fábio de Oliveira Branco (2009 - 2013) foi pensado o 

Estudo de Concepção para a Revitalização da Orla do Saco da Mangueira, no trecho entre a  
  

 

3A expressão sufocamento é utilizada por Santos e Dornelas (2015) para denominar a desigualdade ambiental 

imposta. Esse processo é causado pelo processo de avanço do capital sobre o território requisitando-o para sua 

expansão e pelo sufocamento ocasionado pelos danos causados pelas indústrias localizadas na área do 

SuperPorto e Distrito Indústrial do Rio Grande -DIRG, que se dão pelo ar, pela terra e pela água. 
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ponte dos franceses e a ponte preta em Rio Grande(RS), sendo a Engeplus Engenharia e 

Consultoria Ltda sua executora. É o Estudo de Concepção que indicará os cenários previstos 

com os custos para implementação da revitalização, com o objetivo geral de  

 

se obter a revitalização do referido corpo hídrico, incluindo regularização 

urbanística, fundiária, ambiental e de urbanização das ocupações urbanas informais 

de interesse específico, inseridas na malha urbana que compõe grande parte da orla 

marítima e estuarina do Saco da Mangueira (ENGEPLUS, 2013).  
 

Assim, buscaremos analisar os processos de implementação do projeto, no período de 

2010 a 2020, identificando nos discursos que propõem a Revitalização da Orla do Saco da 

Mangueira a abordagem de temas como a natureza; o meio ambiente e sua preservação e/ou 

conservação;  qual a noção de vulnerabilidade social e sua gestão. Ao mesmo tempo, 

buscaremos vincular tal discurso, remoções e problemas aos interesses imobiliários, no 

projeto e em sua área, assim como na cidade.  

Nos cenários previstos no projeto, há a previsão de aterro de parte da lagoa, o que nos 

remete ao questionamento sobre possíveis impactos às atividades dos pescadores que habitam 

a área, pois no Plano de Trabalho do Estudo de Concepção há identificação de vilas de 

pescadores na área do projeto. 

Portanto investigar os discursos, bem como, em seu conteúdo, o tema do risco 

ambiental, e a conservação e a preservação para legitimar as remoções pode revelar processos 

de Injustiça Ambiental. Isso porque buscaremos entender se tais questões estão relacionadas, 

ou mesmo revelam esta possível injustiça ambiental, decorrente de tal projeto ao beneficiar 

determinados interesses em detrimento de outros, no caso, dos interesses imobiliários e da 

revitalização da orla em detrimento dos moradores que serão removidos. 

 

Metodologia 

Na pesquisa, a metodologia serve para nos orientar durante o caminhar desse fazer, 

para conseguirmos atender aos objetivos construídos. Assim utilizaremos o Estudo de Caso e 

a Análise de Discurso como instrumentos que nos levem aos resultados. 

 Estudo de caso 

 O estudo de caso se caracteriza por um estudo profundo e exaustivo, com poucos 

objetos, podendo, assim, aprofundar em sua análise (GIL, 2010).  Tem o propósito “de 

proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o 

influenciam ou são por ele influenciados” (GIL, 2010, p. 38). 

 Análise de discurso 
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 Decidimos trabalhar com a Análise de Discurso, pois ela “produz um conhecimento a 

partir do próprio texto, porque o vê como tendo uma materialidade simbólica própria e 

significativa” (ORLANDI, 2013, p. 18). A construção de uma materialidade passa, primeiro, 

pela produção de sentido, e neste estudo de caso, trabalharemos com documentos que 

orientarão a revitalização e o processo de construção de sentido afirmando a necessidade das 

remoções. 

 Levantamento dos dados (bibliográficos, documentais e outros) 

 Para produzir esta pesquisa, utilizaremos múltiplas técnicas para o levantamento dos 

dados e assim, garantir a profundidade necessária ao estudo, garantindo maior credibilidade 

aos resultados. Desse modo, utilizaremos as entrevistas e a análise documental e bibliográfica, 

por meio metodológico da Análise de Discurso. Os dados referentes ao processo de 

mobilização das comunidades serão coletados para o levantamento das áreas de risco, no 

Estudo de Concepção. Também estudaremos o processo de construção do convencimento a 

respeito das remoções e os argumentos da empresa responsável pela consultoria e pela 

prefeitura, materializada no Estudo de Concepção. 

  

Resultados. 

 A pesquisa ainda está em andamento, portanto apresentamos neste trabalho as 

propostas  de intervenção da revitalização, onde indicamos os três cenários previstos 

identificados na leitura do Produto 4.1B -  Concepção básica do sistema. 

Tabela 1: Cenário de intervenções indicados para a revitalização da Orla do Saco da Mangueira. 

Alternativa Objetivo Processo Proposta 

Alternativa 

1 
Esta abordagem é pautada 

unicamente na Legislação 

Ambiental, cumprindo 

rigorosamente, a Legislação 

Ambiental vigente (Lei n° 

12651/2012; Resoluções 302, 303 

do CONAMA), não são permitidas 

edificações ao longo de APPs. 

Durante o processo de 

desenvolvimento, este cenário não 

foi tratado como uma alternativa 

porque sua proposta causaria um 

impacto social muito elevado nos 

moradores, visto que todas as 

edificações localizadas dentro 

dos limites da APP serão 

desapropriadas e/ou realocadas 
para que se reconstitua a APA, não 

possibilitando a existência de 

domicílios particulares e 

comerciais dentro desta faixa da 

Orla. 

Em torno de 663 famílias serão 

removidas e realocadas das 

áreas com a população mais 

carente, nas localidades de Dom 

Bosquinho, Navegantes e Vila 

Bernadeth. Com o agravante que 

não serão realocadas para áreas 

próximas a região em que vivem 

hoje, visto que as áreas 

desocupadas após a APP não são 

suficientes para realocação de 

todas as famílias próximo a sua 

atual residência. O que traria um 

impacto social incalculável para a 

população local; 

Alternativa 

2 
Esta alternativa tem uma 

intervenção mínima, buscando 

obedecer às legislações no limite 

das ocupações existentes, e 

conter as invasões, bem como os 

Levantamento das edificações em 

situação de risco, realocação de 

algumas famílias (residências 

mais próximas a margem do Saco 

da Mangueira) e regularização 

A proposta consiste, em 

urbanização das áreas ocupadas, 

desapropriação das áreas não 

ocupadas para implantação de 

equipamentos urbanos e 
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processos de assoreamento das 

margens com obras de engenharia 

como diques de contenção. 

fundiária das demais, além da 

urbanização de toda a área. 

Algumas desapropriações são 

necessárias para que seja possível 

a urbanização, alargamento ou 

abertura de vias de acesso, bem 

como instalação de equipamentos 

urbanos. 

tratamento paisagístico do espaço 

público. Ainda, para as áreas 

verdes não edificadas, a 

alternativa contempla retomá-las 

para o poder público e encampá-

las como áreas verdes públicas e 

institucionais. Algumas destas 

áreas deverão ser utilizadas para a 

realocação da população devido a 

regularização fundiária e 

urbanização proposta. 

Alternativa 

3 
Restituição da APP através de 

Parque Linear com Aterramento 

(pag. 45) Trata-se da 

implantação de uma faixa de 

aterro ao longo dos subtrechos 1, 

2 e 3, esta faixa possibilitará a 

implantação de um parque 

linear em toda a extensão da 

margem oeste do Saco da 

Mangueira, restituindo a 

condição de espaço de uso público 

da Orla, possibilitando soluções 

em mobilidade urbana, 

restabelecendo a relação entre a 

água e o continente e resgatando o 

valor paisagístico da enseada. 

Nesta alternativa, deverá ser 

feito um levantamento das 

edificações em situação de risco, 

realocação de algumas famílias 

para locais ao longo da Orla para 

possibilitar a regularização 

fundiária e urbanização de toda a 

área relativa à intervenção. Serão 

necessários mais de 0,70 km2 de 

área aterrada ao longo do trecho 1, 

2 e 3, e em torno de 1.400.000 m3 

o volume para o aterro. 

Esta alternativa realocará um 

número menor de famílias do 

que as alternativas anteriores, 

pois somente será necessária a 

realocação da população das 

áreas mais degradas, onde será 

feita a regularização 

urbanística, para permitir o 

acesso de serviços de saneamento 

básico e segurança os moradores 

da Orla. Nesta alternativa será 

possível manter as famílias dentro 

da região onde vivem hoje, 

proporcionando a todos uma 

forma digna de moradia, sendo 

desnecessário retirá-las da Orla. 

Algumas famílias serão realocadas 

nas proximidades de onde vivem. 

Serão criadas áreas para novos 

lotes e vias com dimensões 

mínimas que possibilitem a 

implantação de uma infraestrutura 

necessária para o bem-estar da 

população. 

Fonte: Próprios autores. Estudo de Concepção Produto 4.1B -  Concepção básica do sistema (2013). 

 

 Observamos na tabela acima que nos cenários propostos para a revitalização da orla 

do Saco da MAngueira as remoções ocorrerão independente dos cenários, e que a quantidade 

de famílias que serão removidas e realocadas em outras áreas é o que diferencia os cenários. 

Sendo a alternativa 1 a de maior impacto social, com o maior número de remoções, e a 

alternativa 3 a de menor impacto social com o menor de remoções. 

 

Considerações 

 Identificamos que nos cenários previstos no Projeto de Revitalização há um diferencial 

em sua justificativa, o risco ambiental, sendo o discurso de conservação e preservação do 

corpo hídrico apresentado para legitimar a execução do Estudo de Concepção e, 

consequentemente, as remoções de moradias e realocação de famílias daquele território. 

 Também nos chama a atenção que, historicamente, o discurso de conservação e 

preservação foi/é utilizado pelos ambientalistas como forma de questionar o modelo de 

desenvolvimento, que desapropria territórios, remove famílias, polui rios e lagos, em nome 
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do progresso; e, hoje, são os gestores urbanos e empresários que o utilizam para justificar a 

execução de seus projetos de desenvolvimento urbano e/ou imobiliários, na manutenção e/ou 

expansão de seus negócios.  

 Sendo assim, apresenta-se uma dicotomia e/ou contradição: de um lado, explicita uma 

“natureza” a ser cuidada e preservada e, de outro lado, uma regularização que retira os pobres, 

ou os ocupantes de uma área irregular de interesse social e ambiental.  Contradição essa que 

evidencia um discurso que de fato promove desigualdade e injustiças, tendo a conservação e 

a preservação do meio ambiente como uma de suas justificativas, e que buscaremos apresentá-

la de forma ampla. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas. 2008. 200 p. 

 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 10 ed. Campinas: Pontes Editores. 

2013. 

 

RAMOS, Bianca Reis; MARTINS, Solismar Fraga. Polo naval e produção habitacional em Rio Grande, RS – 

Brasil. Boletim de Geografia, Maringá, v. 35, n. 3, p. 56-73, 2017. 

 

RITTER, Ediani. A questão da efetividade do direito fundamental à moradia em áreas urbanas de proteção 

ambiental: desafios e enfrentamentos possíveis a partir de um estudo de caso à respeito do projeto de 

revitalização da Orla do Saco da Mangueira na cidade de Rio grande/RS. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande, 2015. 

 

SANTOS, Caio Floriano; DORNELAS, Rafaela Silva. Distâncias e proximidades na lógica da desigualdade 

ambiental. Revista Novos Rumos Sociológicos - Dossiê Questão Ambiental e Movimentos Socioambientais. 

Vol. 3, numero 4, pag 61 – 83, 2015. 

 

SANTOS, Caio Floriano; ARAÚJO, Claudionor Ferreira; MACHADO, Carlos Roberto da Silva. Rio Grande 

(RS): Uma ‘zona de sacrifício”. Revista de Educação, Ciências e Matemática, Vol.3, Num.3, set/dez, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

477  
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: no contexto da preservação do meio ambiente 
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O atual cenário científico, motivado pelo progresso tecnológico, supervaloriza o 

exercício da técnica e menospreza os sujeitos, em consequência disso, representa a realidade 

de crise ambiental. Um dos mecanismos que tem como escopo dar suporte para a ocorrência 

de uma mudança de paradigma, nas questões ambientais, é a Educação Ambiental (EA) e suas 

ramificações. O desenvolvimento de uma ética ambiental, sem dúvida, é um dos fatores de 

maior importância para que a sociedade contemporânea possa reconhecer no ambiente o seu 

devido valor. Esse processo em que o ser humano irá se apropriar de um conhecimento para 

que assim, reveja os seus valores morais por si só não é capaz de frear a conduta humana que 

vem degradando o ambiente.  A mudança na consciência do indivíduo é um dos principais 

fatores na formação do sujeito ecológico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é o de 

demonstrar que por meio da Educação Ambiental é possível fazer com que o ser humano 

perceba a importância de exercer uma conduta pró-ambiente. O enfrentamento da crise 

ambiental impõe ao ser humano a procura de novos paradigmas éticos, de modo a provocar 

mudanças na gênese, as quais a sociedade contemporânea alicerça seus valores, reconhecendo 

que o homem faz parte da natureza.  

  

METODOLOGIA   

 

Quanto à natureza essa pesquisa se baseia em uma metodologia  bibliográfica que 

induziu revisão teórica baseada na leitura dos pressupostos trabalhos já publicados (livros, 

teses, dissertações e artigos) sobre Educação Ambiental, Sustentabilidade, Justiça Ambiental 

Ecologia e Cidadania Ambiental. No que diz respeito à abordagem irá predominar a 

qualitativa, por se tratar de estudo com ênfase na interpretação e na compreensão de 

determinantes para o reconhecimento dos interesses socioambientais.  

 

1
 davidsouza22@gmail.com 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES   
  

A complexidade do tema está ligada diretamente com o conjunto de acontecimentos 

que vem ocorrendo na sociedade contemporânea, as ações, interações, retroações e 

determinação do processo gerenciador da relação entre homem e ambiente são fatores que não 

podem ficar de fora das ações que visão prover a cidadania ecológica. O cidadão ao tomar 

consciência desse cenário, em seu processo de realização em sociedade, vem adotando uma 

postura ambientalista que busca o exercício de uma cidadania em uma órbita educativa, a 

perspectiva adotada é a de utilizar o conhecimento pedagógico para aproximar os processos 

práticos e políticos dos processos culturais e sociais, de modo a se reconstruir o padrão de 

vida adotado pela sociedade atual. Em uma de suas sínteses Loureiro aponta que:  

 

O ambientalismo é um movimento intrinsicamente plural, com finalidade de 

mudança social (absoluta ou não), composto por atores sociais individuais e 

coletivos que se identificam pelo modo como compreendem e atuam na “questão 

ambiental”, na construção de novos padrões na relação sociedade-natureza. Em sua 

diversidade carrega uma marca específica: é o movimento social nascido nas últimas 

décadas que se contrapôs ao individualismo, à fragmentação dos saberes e à 

racionalidade instrumental, buscando repensar o destino do planeta a partir da 

relação entre partes e todo. Anticonsumista e antimilitarista por princípio, se 

consolidou com propostas pacíficas, pautadas na solidariedade, no diálogo entre 

culturas e povos. Relativizou a importância do progresso e do desenvolvimento 

tecnológico como sinônimo de libertação das formas opressivas de sociedade e 

repensou o ser humano na natureza. (LOUREIRO, 2004, p.64)   

 

As práticas sociais, em um contexto de crise ambiental, no qual o meio ambiente e os 

seus diferentes ecossistemas estão sendo degradados, carecem da formação de uma educação 

capaz de produzir uma consciência ambiental. Nesta dimensão a Educação Ambiental (EA), 

certamente, é um mecanismo pedagógico capaz de promover a interlocução entre as diferentes 

áreas do saber, comprometida com valores que priorizem um novo perfil de desenvolvimento, 

com ênfase na sustentabilidade. Nessa perspectiva para se compreender EA, Sato assevera 

que:  

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação 

de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está 

relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a 

melhoria da qualidade de vida. (International Union for the Conservation of 

Nature,1971 apud SATO, 1997, p. 2)  

 

A EA além de comprometer-se como o desenvolvimento das habilidades do ser 

humano, corrobora para a formação de práticas sociais capazes de promoverem a ética da vida 

humana. Nesse sentido, a construção de novos saberes baseados em uma racionalidade crítica, 
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capaz de compreender a complexidade dos fatores que levam a formação de uma consciência 

ambiental é o caminho para a formação de uma cidadania ecológica, que possa a garantir o 

equilíbrio entre a relação homem e ambiente.   

A EA surge como elemento determinante para o fomento da cidadania, promovendo a 

solidariedade, a igualdade e o respeito as diferenças. Segundo denomina Loureiro (2012), a 

EA se denomina em três configurações mais usuais, a primeira delas denominada educação 

ambiental crítica, seguida pela educação ambiental emancipatória e por fim, a 

transformadora. Logicamente, a EA é uma ferramenta que pode auxiliar a sociedade atual a 

encontrar o caminho para a formação de uma consciência ecológica, ou seja, a formação de 

um pensar ecológico analítico e crítico sobre os problemas ambientais que assolam a 

humanidade. Ambientalizar o pensamento humano por meio da educação significa inserir a 

dimensão socioambiental onde ela não existe ou está tratada de forma inadequada  

 A formação do cidadão que se comprometa com a qualidade do meio ambiente em 

que vive, é o que se busca para a ocorrência de uma mudança de postura, atitudes e valores 

capazes de provocar alterações dos paradigmas estabelecidos entre a relação homem e 

natureza. Nesse sentido ao dialogar sobre o tema, Reigota aponta:  

 

Educação ambiental por si só não resolverá os complexos problemas ambientais 

planetários. No entanto, ela pode influir decisivamente para isso, quando forma 

cidadãos e cidadãs conscientes dos seus direitos e deveres. Tendo consciência e 

conhecimento da problemática global e atuando na sua comunidade e vice-versa 

haverá uma mudança na vida cotidiana que, se não é de resultados imediatos, 

visíveis, também não será sem efeitos concretos. Os problemas ambientais foram 

criados por homens e mulheres e deles virão as soluções. Estas não serão obras de 

gênios ou tecnocratas, mas sim de cidadão e cidadãs. (REIGOTA 2012, p. 18-19)  

 

A EA deve ser compreendida como um processo permanente de afirmação da 

identidade e pertencimento da coletividade, promovendo a aprendizagem, e gerando diversas 

formas de conhecimento no processo de formação de cidadãos com consciência local e 

planetária.   

Ao discutir essa temática, a educação atuará como medida eficaz para a disseminação 

do conhecimento crítico e a valorização da ética ambiental, fazendo com que cada indivíduo 

tenha consciência de seus direitos e deveres de cidadão. Nesse sentido acrescenta o autor:  

 

A educação ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em todas as 

disciplinas quando analisa temas que permitem enfocar as relações entre a 

humanidade e o meio ambiente natural e as relações sociais, sem deixar de lado as 

sus especificidades. A introdução da educação ambiental na escola supõe uma 

modificação fundamental na própria concepção de educação, provoca mesmo uma 

revolução pedagógica. (REIGOTA, 2012, p. 45).  
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Em consonância com o pensamento exposto pelos autores anteriormente, percebe-se 

que ambos coadunam com a premissa da urgência de que se desenvolva uma EA crítica, a fim 

de formar sujeitos ambientalmente conscientes. Segundo aponta Loureiro e Anello (2014), os 

sujeitos envolvidos nesse processo são aqueles que portam a condição material e simbólica, 

em função do seu lugar social, protagonistas do processo de reversão de desigualdades, isso 

porque o processo e apropriação social da natureza, além de não ser neutro, também são 

assimétricos.    

A educação ambiental crítica que seja formada por meio de uma dimensão 

transformadora e emancipatória visa construir, de forma participativa, um modelo de conduta 

humana ecologicamente equilibrada e socialmente justa. O caráter emancipatório da educação 

deve, impreterivelmente, agir de modo transdisciplinar e politizador, rechaçando qualquer 

concepção antropocêntrica de meio ambiente, reconhecendo em todas as ciências a 

diversidade de saberes, máxime o conhecimento não formal.   

Nessa perspectiva, segundo aponta Loureiro (2004), a EA crítica visa fornecer 

elementos para a formação do sujeito ecológico, de modo que ele possa reconhecer as 

dimensões sociais comprometidas com a garantia dos direitos a integridade dos bens naturais 

não renováveis. Já, a EA de caráter político tem como base a ideia de um papel de educação 

crítica aos sistemas autoritários, tecnológicos e populistas que, por vezes, deve ser levado em 

conta, no entanto não é a única fonte argumentativa que se deve desenvolver, no sentido de 

promover uma cidadania ecológica.   

A crítica que aqui se faz do modelo de EA vigente é a de que não basta promover leis, 

convenções e tratados que legitimem o caráter neoliberal de uma solução mitigadora para a 

crise ambiental. O diálogo e/ou discussão deve ser mais profundo e adequado à luta política, 

tanto individual, quanto coletiva, capazes de transformar a EA em práticas sociais e políticas 

efetivas, devidamente gerenciadas pelo órgão público responsável, como também pelos 

educadores ambientais comprometidos com essa questão.   

O uso da educação ambiental como forma de fazer com que o ser humano repense seu 

modo de colocação no meio ambiente através da reconstrução de paradigmas 

conservacionistas dos meios naturais é, indubitavelmente, uma evolução para a educação e 

para a preservação dos recursos naturais. Por meio desse processo de reeducação se formará 

uma nova ética global que promova mudança no modo de se perceber como “ser” e na forma 

de agir como “ser humano” no ambiente.  
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Um novo modo de pensar e agir deve ser disseminado por meio dessa pedagogia, 

provocando um diálogo ecossuficiente entre a ética política, econômica, científica, cultural, 

tecnológica e ecológica, fortalecendo, assim, a interdisciplinaridade e a formação de novos 

agentes de transformação da cultura antropocêntrica.  

 Nessa perspectiva, cabe ao educador ambiental enfrentar a multiplicidade de visões 

fazendo conexões entre diferentes áreas do saber e articular os processos cognitivos com os 

conceitos da vida. Romper com a versão mecanizada da educação e estimular o 

desenvolvimento do educador reflexivo. Dessa forma, faz-se necessário criar um ambiente 

pedagógico comprometido com as questões ambientais, conjugadas com as sociais, de modo 

a superar a lógica da exclusão, o que implica na superação das desigualdades sociais e a 

preservação ambiental.  

A EA crítica deve propor mudança nos valores e atitudes, suscitando a formação do 

“sujeito ecológico” que consiga identificar e problematizar as questões socioambientais e 

operar sobre elas (CARVALHO, 2008). Um estudo crítico do sujeito, formado por conjecturas 

que se apresentam para além do seu caráter patrimonial, servirá como mola propulsora para 

dar início à compreensão de que para se proteger o meio natural, a biodiversidade não precisa 

ocorrer dicotomia entre o humano e o ambiental.   

Portanto nunca foi tão necessário na história humana uma mudança de paradigma e 

para Dias (2004) nunca no período da história humana, se precisou tanto de uma mudança de 

paradigma, de uma educação renovadora, libertadora. Além de produções mais sustentáveis é 

urgente um processo que promova o desenvolvimento de uma compreensão mais realista do 

mundo. Pois no século XX o ser humano involuiu, ética e espiritualmente. Assim o papel da 

EA torna-se mais urgente.  

O direito que se pretende executar é aquele capaz de superar os limites do sistema 

jurídico exclusivamente dogmático para observar a complexidade dos problemas ambientais, 

reaproximando da realidade social. A educação ambiental nesse contexto se materializa como 

uma prática capaz de impulsionar a institucionalização de um novo paradigma, baseado em 

um socioambientalismo anti-pragmático e em uma sociedade equitativa e solidária.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em suma, a mudança de paradigma de que se fala no decorrer deste trabalho se dará 

no momento em que o indivíduo se perceber como sujeito ativo e transformador, que não 
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anseia o meio ambiente apenas como uma fonte de recursos, reformulando seus significados 

e reconhecendo o bem ambiental para além dos valores financeiros.  

Nesse sentido, cabe aos intrelocutores sociais buscarem um novo começo, por meio  do 

processo de  uma formação de consciencia ambiental e o exercício de cidadania ecológica, 

para que se possa formar um novo entendimento e/ou sentido de interdependência do ser 

humano, perante o meio ambiente e a criação de uma responsabilidade universal, capaz de 

conduzir o pensamento humano para um saber sustentável. A Educação Ambiental abre um 

caminho sem precedentes para se repensar as práticas sociais e o papel de cada sujeito na 

construção de uma sociedade participativa, pautadas em uma condução sistêmica e transversal 

das práticas socioambientais sustentáveis, contrária a lógica de mercado e do consumo com 

seus interesses particulares.  
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INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas a discussão sobre participação popular assume um local central 

em diversas áreas, de forma que "[...] não é somente um instrumento para a solução de 

problemas, mas, sobretudo, uma necessidade fundamental do ser humano, como são a comida, 

o sono e a saúde" (BODERNAVE, 1994). Nesse sentido, é preciso compreender que, se as 

pessoas não participam, a centralidade da discussão não se dá na "vontade" desses sujeitos, 

mas em entender por quais motivos não participam? Ou para que se participa? 

A participação popular é recomendada pelos órgãos multilaterais internacionais com 

objetivo de evitar o risco aos investimentos realizados pela iniciativa privada, o que demonstra 

que a ideia de participação popular está em disputa. Isso aponta, também, que setores 

conservacionistas têm se apropriado desse conceito e o propagado em eventos e documentos 

internacionais sobre o meio ambiente, sem que seja especificado o real objetivo dessa 

proclamada participação popular (LOUREIRO, 2003). Este autor (LOUREIRO, 2011) 

assinala que estas distintas conceituações sobre participação servem a diferentes objetivos, 

desde a simples consulta até a pura cooptação de grupos em torno de determinadas pautas, ou 

de fato o fortalecimento da autonomia e emancipação dos grupos sociais vulneráveis. 

 Bodernave (1994) também acusa que o tema da participação interessa tanto aos 

setores progressistas quanto aos mais tradicionais, visto que para os primeiros ela representa 

uma possibilidade de libertação e igualdade, enquanto que para o segundo grupo apresenta-se 

como uma forma de controle de muitas(os) por algumas(alguns).   

Portanto, é preciso localizar que esse trabalho se encontra na perspectiva da ecologia  
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política2,  que  compreende  a  participação  como  uma  ferramenta  para  que  grupos  sociais 

populares possam se articular e defender seus direitos, aqui em específico ao meio ambiente. 

Considerando isto, ao longo dos anos de 2019 e 2020 foi promovido uma série de espaços 

formativos no município do Rio Grande - RS, que abordaram diversos aspectos da 

participação popular na Política Ambiental Municipal - PAM, e que atingiram diferentes 

públicos.  

Essas formações buscaram contribuir para alargar a participação dos setores populares 

nos espaços de discussão e decisão da PAM, tais como o Conselho do Município de Meio 

Ambiente - COMDEMA, audiências públicas com temáticas relacionadas, fóruns, 

conferências, assim como espaços locais nos bairros, escolas e universidades. Parte-se da 

compreensão de que o meio ambiente trata-se de um tema transversal aos sujeitos e as 

instituições, por isso a construção da política ambiental ocorre desde os bairros até as decisões 

governamentais, sendo a participação popular um processo fundamental em todos estes 

âmbitos. 
 

METODOLOGIA 

A primeira etapa dos processos formativos envolveu a mobilização dos grupos 

populares. Para tal, iniciamos um mapeamento das entidades da sociedade civil organizada do 

Rio Grande, envolvendo o envio de ofícios a 11 secretarias do município, bem como buscas 

na internet e saídas à campo. Esta última, fazendo uso da técnica bola de neve (snowball), em 

que um grupo nos informava sobre a existência de outro (BALDIN & MUNHOZ, 2011). Após 

identificar as entidades, foram realizadas entrevistas estruturadas sobre sua atuação, como 

estas organizavam suas atividades e o tempo disponível de suas(seus) integrantes, importantes 

para subsidiar a formulação dos processos formativos. As visitas às entidades ocorreram entre 

julho e agosto de 2019, e as informações das entrevistas foram sistematizadas em um banco 

de dados por meio de formulário eletrônico do software Coletum. Ademais, foi realizado um 

seminário denominado "II Seminário dos Desafios do Licenciamento Ambiental Municipal", 

com o tema da "Participação Popular na Política Ambiental Municipal" como forma de 

aproximar os grupos populares e lançar o "Programa de Formação para Participação Popular  

na Política Ambiental Municipal". Precedeu ao Seminário, o convite a cada entidade, a fixação 

de um cartaz e a entrega de folders. 

 
2 Ecologia Política trata-se de um campo de estudos que se propõem a gerar conhecimentos sob uma 
perspectiva crítica das questões socioambientais, compreendendo que os grupos sociais acessam de forma 
desproporcional os elementos naturais, e rompendo com o senso comum ambiental (LOUREIRO & 
LAYRARGUES, 2013).  
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A partir disso, foi realizado um conjunto de oficinas com 10 grupos populares do Rio 

Grande composto por três módulos: a política ambiental e a participação popular; elaboração 

projetos socioambientais; e assessoria para elaboração de projetos. Tais oficinas foram 

pensadas a partir das concepções de educação popular freireana, uma vez que além de 

informar os sujeitos sobre a estrutura e funcionamento da política ambiental, buscou-se 

construir junto aos grupos reflexões sobre cidadania, direito à cidade e democracia 

participativa. 

 Carga horária e dia das oficinas foi organizada de acordo com os resultados das 

entrevistas e foram elaboradas duas cartilhas específicas com o conteúdo das formações, para 

subsidiar o processo pedagógico. Ao final da formação, foi realizado um segundo seminário 

com o objetivo de integrar os grupos populares e subsidiar os debates em torno da revisão do 

Plano Ambiental Municipal do Rio Grande, de forma a oportunizar às(aos) cursistas a prática 

da participação popular em processos decisórios.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na etapa de mapeamento foram identificados 29 grupos populares ativos no município, 

envolvendo: associações de moradoras(es) de bairro (23), associações de pescadoras(es) (1), 

cooperativa de recicladoras(es) (1), cooperativa de pescadoras(es) (1), coletivo de 

moradoras(es) bairro (1), fórum de pescadoras(es) (1), conselho local de saúde com atuação 

comunitária (1), e grupo solidário de produção alimentos (1). É importante salientar que é 

possível que Rio Grande tenha uma quantidade de entidades populares ativas muito superior 

ao diagnóstico realizado por esse projeto, porém, aqui são elencados apenas as entidades 

acessadas por meio da metodologia já especificada.  

Desse total, 10 entidades participaram do conjunto de oficinas sobre participação 

popular na política ambiental, sendo elas: Associações de Moradoras(es) dos bairros Atlântico 

Sul, Querência, Vila Maria, Santa Rosa, Castelo 1, Castelo 2, Getúlio Vargas; Cooperativa de 

Recicladoras(as) Santa Rita de Cássia (Bairro Maria dos Anjos); Cooperativa de Pescadores 

Artesanais da Vila São Miguel; e representantes do Conselho Local de Saúde do bairro Cidade 

de Águeda. Todos os grupos participaram de pelo menos duas formações, sendo que a Santa 

Rita ainda participou da assessoria de elaboração de projetos socioambientais, terceira e última 

etapa das oficinas. 

Participaram do primeiro módulo 60 pessoas, do segundo 56 pessoas, e o terceiro, 

ainda que realizado somente na Cooperativa Santa Rita de Cássia, contou com 21 
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participantes.  Ao o final de cada espaço foi concedido às(aos) cursistas a oportunidade 

de  avaliação, em que depositavam sigilosamente cédulas em um cartaz de acordo com o grau 

de satisfação com o curso, bem como encaminhavam sugestões de melhorias na oficina para 

as próximas entidades. Cabe salientar, que duas das entidades que participaram das nossas 

formações pleitearam e adquiriram cadeira na composição do COMDEMA do Rio Grande 

ainda em 2019, sendo a Cooperativa de Recicladoras(es) Santa Rita de Cássia e a Cooperativa 

de Pescadoras(es) Artesanais da Vila São Miguel. Importante destacar que a representação da 

cooperativa Santa Rita, é exercida por duas mulheres.  

Diversos trabalhos vêm apontando para a baixa participação popular em espaços da 

política ambiental, em especial os institucionais do Estado, tais como Conselhos de Meio 

Ambiente (LÜCHMANN et. al, 2016) e Conferências de Meio Ambiente (AYRES & 

TONELLA, 2018). Além disso, a participação popular, com diversidade de representações de 

grupos sociais (mulheres, pretas(os), indígenas, LGBTs, pessoas com deficiência, jovens, 

pessoas com baixa escolaridade e outros) é necessária também nos espaços de base, como nos 

próprios movimentos sociais, e até mesmo internamente dos grupos populares.   

 Já com relação aos seminários, ainda que ambos tivessem a temática da Participação 

Popular, possuíram objetivos e públicos-alvo distintos. O primeiro teve um público diverso, 

com foco na mobilização dos grupos populares, foi realizado no centro da cidade, em uma 

terça à noite, e contou com 105 participantes. Diferentemente do segundo, que foi específico 

para os grupos populares, buscando promover a integração entre eles por meio de  discussões 

sobre a revisão do Plano Ambiental Municipal do Rio Grande. Foi realizado na FURG, em 

um sábado a tarde e contou com um ônibus para buscar e retornar com (as)os participantes 

nos seus respectivos bairros, resultando em 39 participantes.  

 Alargar, descentralizar e diversificar a participação é uma tarefa urgente, em especial 

nesse momento de retrocessos nas políticas e instrumentos ambientais, o que demanda a força 

da coletividade, embasada sobre como atuar. Nesse sentido, esses processos formativos 

almejaram contribuir para (i) disseminar as informações sobre o funcionamento da política 

ambiental e formas de participar enquanto sociedade civil organizada; (ii) divulgar a estrutura 

e funcionamento do Conselho do Município de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande, 

bem como do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Meio Ambiente - FMMA; e por fim, 

(iii) contribuir tecnicamente com noções básicas sobre elaboração de projetos socioambientais 

e captação de recursos para os grupos populares do Rio Grande.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação popular é um desafio, demanda um olhar atento sobre as estruturas 

sociais que permitem que determinados sujeitos seja excluídos dos processos decisórios, de 

forma e entender como agir para romper com essa lógica e fortalecer a democracia. Dessa 

forma, todas as etapas do "Programa de Fortalecimento da Participação Popular na Política 

Ambiental Municipal" foram pensadas e articuladas de maneira a colaborar com ações efetivas 

para a ampliação da participação popular na política ambiental do município do Rio Grande, 

nas mais variadas possibilidades de atuação. Do bairro à escola, universidade, audiências 

públicas, conferências, conselhos e outros.  

Por fim, considerando a rotatividade nas gestões dos grupos populares, especialmente 

associações de moradoras(as) de bairro, é importante que essas discussões tenham 

continuidade, ampliando a capilaridade desse debate para todo o município.  
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A importância da preservação da fauna local para as comunidades tradicionais da 

Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua-PA 
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Introdução 

A problemática apontada nesse resumo foi identificada em uma atividade de pesquisa 

que está desenvolvimento, que se propõe a estudar a relação existente entre os 

agroextrativistas da Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua (REMT) e a fauna local.  

As Unidades de Conservação (UCs) representam importantes espaços para a 

conservação da biodiversidade e dos recursos naturais em diversas regiões (TEIXEIRA et al., 

2018). Algumas dessas áreas possibilitam às populações tradicionais que vivem em seus 

entornos, o desenvolvimento econômico sustentável e simboliza o avanço da preservação da 

fauna terrestre (MMA, 2020). 

Inclusas nessa categoria, estão as Reservas Extrativistas (Resex) que se configuram 

como uma modalidade das Unidades de Conservação de uso sustentável. Nesse contexto, é 

importante ressaltar a necessidade da existência desses ambientes para as sociedades humanas, 

em função dos inúmeros benefícios concedidos a essa parcela da população que depende de 

atividades extrativistas para garantir a sua segurança alimentar e sobrevivência (COSTA, 

2018). 

Outro ponto que merece destaque é o acontecimento de conflitos sociais nesses 

territórios. Entretanto, é inegável que esse tipo de atitudes estão presentes e persistem nas 

sociedades humanas desde o início de sua civilização, independente de fatores históricos e 

geográficos (BRITO et al., 2011) e possuem os seus acontecimentos geralmente ligados ao 

acesso e ao uso dos seus recursos e de suas terras (RODRIGUES; SCHMITZ, 2017). 

Sob essa mesma perspectiva, Brito e colaboradores afirmam ainda que:  

 

A natureza faz parte dos interesses difusos, isto é, cada indivíduo gostaria que os 

recursos naturais fossem preservados/conservados, porém, poucos adotam estas 

ações como preponderantes em suas atividades socioeconômicas, aumentando a 

pressão sobre a natureza e a escassez de bens naturais se torna iminente. (BRITO et 

al., p. 51, 2011)   

 

 
1 vitoriarod2605@gmail.com 
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Nesse sentido, compreende-se que diante do atual cenário de problemáticas 

ambientais, bem como, da necessidade de gerar conhecimento e de promover a sensibilização 

dos indivíduos em relação a proteção do meio ambiente e do uso sustentável dos recursos 

disponíveis por ele, torna-se indispensável a aplicação da Educação Ambiental.  

Desta forma, considera-se a EA como uma modalidade de ensino capaz de desenvolver 

atitudes conscientes na busca de soluções aos problemas enfrentados pelo mundo dentro da 

esfera ambiental, mostrando-se como uma importante ferramenta para a consolidação de 

valores ecologicamente corretos e ainda, para a obtenção da melhoria da qualidade de vida e 

consequente conservação dos recursos (TORRES; OLIVEIRA, 2008).  

 

Justificativa  

No mundo atual, tornam-se cada vez mais evidentes os impactos ambientais causados 

pelo homem. Esse tipo de comportamento reflete rigorosamente no processo de extinção de 

espécies da fauna de todo o ecossistema terrestre.  

Por esse motivo, é fundamental buscar estratégias redirecionadas para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental, sobretudo, em Unidades de Conservação, com o 

intuito de contribuir para uma formação mais crítica e consciente dos indivíduos em relação 

ao meio em que eles estão inseridos. 

Além disso, também é função das Unidades de Conservação contribuir para a 

construção de conhecimento local, servindo como espaços de aprendizagem para as 

comunidades que vivem na área da unidade e em seu entorno. Em vista disso, é essencial 

considerar a integração dos seres humanos no processo de criação das UCs, na busca por uma 

conservação mais efetiva dessas áreas (TORRES; OLIVEIRA, 2008). 

Dessa forma, surge o interesse pelo desenvolvimento de uma pesquisa que busque 

alternativas para se trabalhar a Educação Ambiental nesses locais de conservação, voltadas, 

principalmente, para a importância da preservação das espécies animais que fazem parte 

desses ecossistemas.  

 

Objetivo 

Despertar o pensamento protecionista dos comunitários da REMT em relação a fauna 

local e provocar reflexões acerca de seus posicionamentos de dominação e exploração quanto 

a esses animais. 
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Metodologia 

Os estudos serão desenvolvidos no estado do Pará, onde foram implementadas mais 

de vinte reservas extrativistas, entre elas a Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua, local 

de interesse da pesquisa, criada em 20 de maio de 2005 conjuntamente com as Resex Marinhas 

de Caeté-Taperaçu, Araí Peroba e Gurupi-Piriá (RODRIGUES; SCHMITZ, 2017). 

As reflexões iniciais acerca desse tema, foram motivadas pelos trabalhos de Rodrigues 

e Schmitz (2017) e Silva (2018), intitulados “Conflito social: o caso da “pesca de marreca” na 

reserva extrativista de Tracuateua (PA)” e “Hipermapa como ferramenta de sensibilização 

ambiental para a resex marinha de Tracuateua-PA” respectivamente, que relatam os interesses 

e as necessidades divergentes em relação ao uso de recursos comuns pela comunidade do 

local.  

 

Reservas Extrativistas: a importância da preservação da fauna 

O Brasil é considerado um dos países mais ricos do mundo em termos de 

biodiversidade. Esse privilégio é considerado um bem comum essencial para sobrevivência 

da humanidade na terra e a sua perda simboliza uma das maiores crises mundiais da atualidade 

(PERES; VERCILLO; DIAS, 2011).  

No entanto, para Benevides, Franco e Braz (2017), apesar de sua grande importância, 

a extinção de espécies da fauna em função da ação indevida do homem não é considerada um 

fenômeno recente na história da humanidade. A partir disso, surge o interesse para o 

planejamento e a efetivação de projetos aliados a educação com a finalidade de mostrar para 

a população a relevância e os benefícios de se manter o equilíbrio da natureza.  

Destaca-se ainda, que é diante desse cenário alarmante de problemáticas ambientais 

que se discute acerca das benefícios da implantação das reservas extrativistas para a 

preservação da diversidade biológica, uma vez que, a criação desses territórios implica não 

apenas em uma forma de garantir o desenvolvimento sustentável como também a proteção 

das áreas naturais.  

Segundo Cunha (2001, p. 7): 

 

Além de combinar o uso produtivo dos recursos florestais com a sua conservação, a 

Reserva Extrativista visa assegurar o direito histórico das populações extrativistas 

ao seu território, bem como propiciar formas de sustentabilidade dos recursos 

naturais presentes no próprio sistema tradicional dos povos da floresta. 
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Sendo assim, acredita-se no potencial de colaboração das Reservas frente aos desafios 

ambientais que persistem ao longo dos anos e acarreta graves consequências tanto para o meio 

ambiente quanto para as sociedades contemporâneas. Assim, a sua criação propicia a 

manutenção do meio natural e atua como uma alternativa para a redução dos prejuízos 

causados aos ecossistemas terrestres, assim como corrobora Hassler (2005) ao afirmar que “o 

sucesso da conservação da biodiversidade está intimamente relacionado ao estabelecimento 

de ações coordenadas e harmônicas, estruturadas em um sistema de áreas protegidas”.  

 

Considerações finais  

Considerando os aspectos apresentados nos trabalhos já executados na reserva 

extrativista marinha da Tracuateua, é possível afirmar que existe uma pressão antrópica em 

relação a fauna silvestre da região. Esse tipo de conduta pode acarretar na redução de recursos 

e até mesmo, na extinção de espécies ameaçadas.    

Observa-se ainda, que apesar dos esforços movidos pela gestão da Unidade para 

manter o ambiente preservado, assim como prevê a legislação, a divergência de interesses dos 

próprios usuários da Resex corrobora com a existência de problemáticas locais, de natureza 

social, econômica e ambiental.  

Sendo assim, o modelo dessa pesquisa em andamento, proporciona a formação de 

conhecimento sobre a biodiversidade protegida por essa unidade e a sua importância para o 

equilíbrio ecossistêmico, promovendo a Educação Ambiental aos moradores da área. Além 

disso, poder contribuir para a realização de estudos posteriores que possam vir a discutir essa 

temática com mais profundidade e obter como resultado o aumento da quantidade de dados 

disponíveis sobre a região.  
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Diante das pandemias silenciosas, vividas no cotidiano de milhares de pessoas ao redor 

do mundo – efeitos do medo, da violência, da falta de acesso ao saneamento, entre outras – o 

GT Educação Ambiental e Saúde se propõe a estimular um diálogo que nos permita pensar os 

efeitos da degradação ambiental à saúde, as ações  educativas de prevenção primária,  a relação 

entre Educação Ambiental e saúde coletiva, o preço social e ambiental da cura e os tratamentos 

de saúde que desconsideram os saberes dos povos e/ou patenteiam esses saberes, 

monopolizando lucros e limitando o acesso, espiritualidade e sua (possível) relação com saúde 

e Educação Ambiental, políticas públicas de educação em saúde e em Educação Ambiental, 

agências e organizações reguladoras e a que interesses atendem, práticas em saúde, meio 

ambiente e Educação Ambiental, impactos dos uso de agrotóxicos, da mineração e atividades 

produtivas afins na saúde ambiental e coletiva, Educação Ambiental e atitude contra-hegemônica 

como enfrentamento dos monopólios, tendências nas pesquisas do campo, relações entre 

alimentação, cultura, educação e saúde e as transformações sofridas ao longo da história da 

sociedade humana, relações de conflito que envolvam indústria farmacêutica, soberania e 

autonomia dos povos. 

Questões que problematizem termos-chave como qualidade de vida, bem estar, cuidado 

e que produzam reflexões acerca dos movimentos mundiais sociais com relação à pandemia da 

COVID 19 e às pandemias silenciosas, para pensar os modos de ser-estar em um mundo na 

expectativa da sobrevivência a um inimigo comum, também são objetivos de diálogo neste eixo. 

 

GRUPO DE TRABALHO 5 

 Educação Ambiental e 

saúde: pandemia(s) e  

pós-pandemia(s), 

desafios, 

oportunidades e 

esperanças 
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A crise de relações em tempos de pandemia de Covid-19: impactos na crise 

socioambiental e reflexões sobre segurança alimentar 
 

Sofia Eder1 
 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo dialogar com perspectivas de Marques, Morin e Buarque sobre o 

evento histórico da pandemia do novo coronavírus (SARS cov-2) nesse ano de 2020, considerando suas causas, 

consequências e possibilidades para o futuro, sob a ótica da crise de relações. Metodologicamente, o artigo faz 

uma revisão bibliográfica tomando como base a reflexão de textos e palestras online realizadas durante a 

pandemia. Por fim, esse trabalho pretende levantar elementos que possam produzir reflexões sobre a forma 

deletéria que nos relacionamos com os seres humanos e não humanos, colocando a atual pandemia, a emergência 

climática e a degradação ambiental como frutos de um modo de vida degradante e falido. 

 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Pandemia. Educação ambiental. 
 

 

The relationship crisis in times of Covid-19 pandemic: impacts on the socio-

environmental crisis and reflections on food security 
 

Abstract: This article aims to dialogue with the perspectives of Marques, Morin and Buarque on the historic 

event of the pandemic of the new coronavirus (SARS cov-2) in 2020, considering its causes, consequences and 

possibilities for the future, from the perspective of relationships crisis. Methodologically, the article makes a 

bibliographic review based on the reflection of texts and online lectures carried out during the pandemic. Lastly, 

this work intends to raise elements that can produce reflections on the harmful way that we relate to human and 

non-human beings, placing the current pandemic, the climatic emergency and environmental degradation as the 

fruits of a failed and degrading way of life. 

 
Keywords: Food security. Pandemic. Environmental education.  
 

 

La crisis de relación en tiempos de pandemia Covid-19: impactos en la crisis 

socioambiental y reflexiones sobre la seguridad alimentaria 
 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo dialogar con las perspectivas de Marques, Morin y Buarque sobre 

el hecho histórico de la pandemia del nuevo coronavirus (SARS cov-2) en 2020, considerando sus causas, 

consecuencias y posibilidades de futuro, desde la perspectiva de crisis en las relaciones. Metodológicamente, el 

artículo realiza una revisión bibliográfica a partir de la reflexión de textos y conferencias en línea realizadas en 

medio a la pandemia. Por fin, este trabajo busca plantear elementos que puedan producir reflexiones sobre la 

forma nociva en la cual nos relacionamos con los seres humanos y no humanos, situando la pandemia actual, la 

emergencia climática y la degradación ambiental como frutos de una forma de vida en quiebra y degradante. 

 
Palabras clave: Seguridad alimentaria. Pandemi. Educación ambiental. 
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Introdução  

 Durante a etapa final do processo de elaboração da minha dissertação entramos em 

isolamento físico e a pandemia se espalhou fortemente pelo país. As reflexões que ora 

apresento fazem parte dessa pesquisa ainda não finalizada, mas que articulada ao momento 

histórico mobiliza olhares sobre a transformação das relações frente ao isolamento físico. Com 

esse cenário, tenho como objetivo dialogar com perspectivas de Marques, Morin e Buarque 

sobre o evento histórico da pandemia do novo coronavírus (SARS cov-2) e levantar elementos 

que possam produzir reflexões sobre a forma deletéria que nos relacionamos com os seres 

humanos e não humanos contextualizando, assim, a emergência sanitária dentro da 

emergência climática e a crise de relações.  

 Essas reflexões são importantes para nos orientar sobre as possibilidades de caminhos 

que temos pela frente e fundamentar a importância sobre a necessidade de mudanças em 

nossas escolhas e modos de vida.  

Metodologicamente, recorro à revisão bibliográfica tomando textos e vídeos 

produzidos durante a pandemia do novo coronavírus, que trazem dados, pesquisas e análises 

sobre a extensão das ações degradantes que tem sido praticadas e suas consequências 

alarmantes, partindo daí a reflexão sobre como nossas relações com tudo e todos, inclusive 

com nós mesmos, foram estruturadas de forma degradante. Os principais materiais são um 

artigo de Luiz Marques, que contextualiza o ano de 2020 dentro da emergência climática e 

pandemia, e uma palestra online sobre cenários pós-Covid-19 com Edgar Morin, Cristovam 

Buarque e Alfredo Pena-Vega. 

Para isso, começarei contextualizando a forma antropocêntrica de compreender a 

realidade e como essa sistemática molda nossas atitudes e pensamentos. Depois, vou abordar 

a segurança alimentar sobre a perspectiva da crise de relações e, por fim, problematizar a ideia 

de um mundo em transformação pinçando alguns eventos que contribuíram com a nossa 

trajetória até aqui e, também, as perspectivas para o futuro. 

 

A forma antropocêntrica de compreender a realidade 

As raízes estruturais da forma hierárquica de pensar da humanidade moderna se 

consolidaram quando o ser humano teocêntrico da idade média se transformou no ser humano 

antropocêntrico da idade moderna que consistiu no deslocamento da figura central da 

divindade para o humano. Esse deslocamento disjuntou o ser humano do mundo que o 

cercava, processo necessário para ascender em uma posição antes assumida por uma 
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divindade. Em um lugar hierárquico arbitrado, e agora hegemônico, a humanidade então passa 

a se entender no mundo como um grupo particular que está destacado de tudo, assumindo um 

caráter de importância acima dos demais 

 
[…] duas perspectivas essenciais, inerentes à racionalidade urbano industrial, têm 

profundo impacto na forma como o ser humano concebe a realidade. A visão 

dicotômica, que separa o que está naturalmente unido, e a ótica antropocêntrica de 

mundo. A primeira provoca a fatídica disjunção ser humano e natureza. E a segunda 

coloca hierarquicamente o ser humano acima, numa posição utilitarista e de direitos 

sobre a natureza. (GUIMARÃES; GRANIER, 2017, p. 1579) 
 

 Essa forma classificatória de entender, sentir e se expressar no mundo passa a ser 

reproduzida em todas as suas relações consolidando assim, as relações hierarquizadas de poder 

(figura 1). Relações essas que são mais comumente observadas entre humanos enquanto: 

civilizados e primitivos; elite e subalternos; desenvolvidos e subdesenvolvidos; homem e 

mulher; branco e negro, também são identificadas na forma de trato com outros seres não 

humanos. E, ainda vemos reflexos dessas relações assimétricas no modo com que nossa mente 

lida com o próprio corpo. Essa maneira de se relacionar parece patológica nestes vários 

âmbitos, pois vem degradando e adoecendo nossas mentes, corpos e ambientes, 

simultaneamente. 

  

Figura 1: Relações hierarquizadas de poder entre humanos e não-humanos. 

Fonte: Própria autora.  

 

 Os vínculos que, consequentemente, se consolidam como de posse e uso estabeleceram 

novos paradigmas filosóficos e incrementaram o pensamento científico na época. A ousadia 

de se sentar onde antes ocupava uma divindade revolucionou a forma de como o humano se 

coloca no mundo e sua capacidade de intervir nele. Com o intuito de criar espaços mais 

seguros para que a humanidade pudesse prosperar, era essencial ter o controle sobre o 
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ambiente, seja para produzir alimento e evitar perdas ou para se proteger do ambiente natural 

hostil. 

 A visão particionada desse ser antropocêntrico gerou um olhar diferenciado sobre a 

sua própria realidade e isso contribuiu com o grande avanço em todas as ciências da época. 

Tudo era visto de cima, tudo poderia ser apropriado para estudo. Pensar que grande parte desse 

desenvolvimento foi em detrimento da vida como um todo no planeta leva a entender que 

conceitos como civilidade e prosperidade carregam uma forte incoerência ética quando 

priorizam não apenas determinadas classes sociais, mas também uma única espécie: a humana. 

 

O contexto atual 

Agora, com a pandemia, estamos diante de um paradigma histórico onde as relações 

construídas no passado são impossibilitadas de manter seus ritos estabelecidos. É como a 

morte dos diversos contextos sociais que preenchiam nossas vidas e nosso tempo. Contextos 

esses que agora sobrevivem apenas nos espaços virtuais onde relações de trabalho, estudo e 

pesquisa até conseguem se desenvolver bem dentro de uma organização, mas em contextos 

sociais de amizades, família e relações afetivas, que costumam demandar contato físico, 

leitura de atitudes, comportamento e demais expressões corporais, dificilmente encontram 

espaços na comunicação virtual. Além disso, esse mesmo espaço virtual se tornou mais um 

lugar de privilégio e exclusão considerando que parte da população brasileira não tem acesso 

regular a internet. 

 Ao mesmo tempo que não é possível mais encaixar o passado no presente, o futuro 

parece ainda mais incerto do que nunca. Não se sabe que mundo pós pandêmico será parido 

após essa longa gestação. Será que a humanidade ficará mais sensibilizada e solidária? Será 

que em meio a tantas mortes e sofrimento ficará mais dura e insensível? Ou, ainda, será que 

pouco mudará e seguiremos rumando ao abismo?  

 
[…] o mundo pós-pandemia “corre o risco de parecer furiosamente, a curto prazo 

ao menos, com o mundo de antes, mas em versão piorada”. E Joffrin emenda: “o 

‘mundo de após’ não mudará sozinho. Como para o ‘mundo de antes’, seu futuro 

dependerá de um combate político, paciente e árduo”. Político e árduo, sem dúvida, 

mas definitivamente não há mais tempo para paciência. (JOFFRIN, 2020 apud 

MARQUES, 2020, s/p) 
 

 Marques (2020) ainda coloca que “por volta de 2030, mantida a engrenagem do 

sistema econômico capitalista globalizado e existencialmente dependente de sua própria 

reprodução ampliada, é nada menos que um desastre para a humanidade como um todo, bem 
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como para inúmeras outras espécies.” No artigo, o autor traz uma coletânea de pesquisas e 

trabalhos que apontam 2020 como o ano limite para o pico de emissões de GEE (gases de 

efeito estufa) que sinalizam a urgência de um comprometimento global com a queda dessas 

emissões a partir desse ano com o objetivo de impedir “uma mudança climática desenfreada 

(a runaway climate change), com consequências desastrosas para a humanidade e para os 

sistemas naturais que nos sustentam.” (GUTERRES, 2018 apud MARQUES, 2020, s/p). 

 
Ninguém exprime o significado dessa data limite de modo mais peremptório que 

Thomas Stocker, co-diretor do IPCC entre 2008 e 2015: “Mitigação retardada ou 

insuficiente impossibilita limitar o aquecimento global permanentemente. O ano de 

2020 é crucial para a definição das ambições globais sobre a redução das emissões. 

Se as emissões de CO2 continuarem a aumentar além dessa data, as metas mais 

ambiciosas de mitigação tornar-se-ão inatingíveis”. (STOCKER, 2008-2015 apud 

MARQUES, 2020, s/p) 
 

 O ano de 2020 chegou e no balanço dos objetivos obtidos, de fato, nesse sentido 

apontam que “nenhuma das metas, em suma, foi alcançada e, em dezembro passado, a COP25 

em Madri varreu definitivamente, em grande parte por culpa dos governos dos EUA, Japão, 

Austrália e Brasil, as últimas esperanças de uma diminuição iminente das emissões globais de 

GEE” (IRFAN, 2019 apud MARQUES, 2020, s/p). Em meio a invisibilidade e descrédito da 

emergência climática por parte dos governos do mundo, paralelo a desesperança e 

preocupação dos pesquisadores, um novo desafio entra em cena: a pandemia.  

 O novo coronavírus (SARS Cov-2) que causa a COVID-19 é altamente contagioso e 

transmissível pelo ar, principalmente. Em março de 2020 quando a OMS decreta que a doença 

se transformou em uma pandemia2, um destino comum foi traçado às nações do planeta: parar. 

E, assim, “em pouco mais de três meses resolveu pelo caos e pelo sofrimento o que mais de 

três décadas de fatos, de ciência, de campanhas e de esforços diplomáticos para diminuir as 

emissões de GEE mostraram-se incapazes de realizar” (MARQUES, 2020 s/p). As reduções 

de emissões não se concretizaram apenas na paralisação momentânea por consequência do 

isolamento físico, elas já estão parcialmente consolidadas por decorrência da queda global das 

economias. Para além da discussão equivocada sobre a oposição entre economia e saúde, 

também temos uma construção de um modelo econômico que se coloca, inadequadamente, 

em oposição ao meio ambiente. 

 E, assim, o que poderia ser uma transição progressiva para meios de produção e modos  

 

2 Em 11 de março de 2020 a ONU decreta pandemia do novo 

coronavírus:  https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/oms-decreta-pandemia-mundial-por-novo-

coronavirus-24298659.html 
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de vida menos degradantes está se tornando um caos de proporções ainda não mensuráveis, 

acirrando desigualdades sociais e deixando populações inteiras em vulnerabilidade sanitária. 

“Ao invés de um decrescimento econômico racional, gradual e democraticamente planejado, 

o decrescimento econômico abrupto imposto pela pandemia afigura-se já, segundo Kenneth 

S. Rogoff, como ‘a mais profunda queda da economia global em 100 anos’” (ROGOFF, 2020 

apud MARQUES, 2020, s/p) 

 

1. Segurança alimentar e as relações 

 Se buscamos aqui novas possibilidades de mundo com novas relações mais solidárias, 

interdependentes e pautadas pela amorosidade, por quais caminhos poderíamos seguir? Que 

mudanças precisaríamos fazer agora? Não há respostas únicas para essas perguntas, mas 

certamente é preciso refletir com urgência sobre nosso consumo de recursos individualmente 

e coletivamente. Refletir sobre nossas escolhas alimentares, de vestuário, de uso de transporte, 

consumo de água, nossas escolhas políticas e nosso modelo de sociedade. É preciso passar 

pelo desconforto de questionar os modelos instituídos, e não apenas os modelos dos quais já 

discordamos, mas também os modelos que compõem nossos locais de privilégio dos quais 

estamos habituados a usufruir plenamente. 

 
Desde que tenha oportunidade, o coronavírus está pronto para mudar de hospedeiro 

e nós criamos essa oportunidade através de nosso uso não natural de animais – a 

pecuária (livestock). Essa expõe os animais de criação à vida silvestre, mantém esses 

animais em grandes grupos que podem amplificar o vírus, e os humanos têm intenso 

contato com eles – por exemplo, através do consumo de carne –, de modo que tais 

animais certamente representam uma possível trajetória de emergência para o 

coronavírus. (…) Nada disso é novidade para a ciência. Sabemos que a maioria das 

pandemias emergentes são zoonoses, isto é, doenças infecciosas causadas por 

bactérias, vírus, parasitas ou príons, que saltaram de hospedeiros não humanos, 

usualmente vertebrados, para os humanos. (DROSTEN, 2020 apud MARQUES, 

2020, s/p) 
 

 A colocação de Marques (2020, s/p) revela como é fundamental a reflexão sobre o que 

consumimos e a sua origem, principalmente com relação as nossas escolhas alimentares, e 

completa dizendo que “a maior frequência recente de epidemias e pandemias tem por causas 

centrais o desmatamento e a agropecuária”. A produção de alimentos de origem animal é um 

dos setores econômicos que mais tem contribuído, direta e indiretamente, com a degradação 

de ecossistemas, insegurança alimentar e, consequentemente, a emergência climática além, 

também, de ser o locus para a geração e evolução de microrganismos com potencial 

pandêmico. 
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Muitas das causas primárias das mudanças climáticas também aumentam o risco de 

pandemias. O desmatamento, causado em geral pela agropecuária é a causa maior 

da perda de habitat no mundo todo. E essa perda força os animais a migrarem e 

potencialmente a entrar em contato com outros animais ou pessoas e compartilhar 

seus germes. Grandes fazendas de gado também servem como uma fonte para a 

passagem de infecções de animais para pessoas. (BERNSTEIN, 2020 apud 

MARQUES, 2020, s/p) 
 

 Sendo essa pandemia, e as que a antecederam, fruto da degradação de ecossistemas 

provocadas pelo ser humano, a questão alimentar se apresenta, então, como um eixo central 

na crise de relações aqui exposta. Nossa relação com os animais não humanos além de ser 

degradante, assassina e escravocrata, está nos adoecendo junto. A relação de posse e uso que 

se estabeleceu com outros seres vivos é, talvez, por não se comunicarem da mesma maneira 

que os humanos, invisibilizada e já tem um nome consagrado: o especismo. Essa palavra 

indica a mesma cadeia de relações degradantes que encontramos no racismo, só que neste caso 

é entre seres humanos e seres não humanos. Ao não compreender, ou não querer compreender, 

que a vida nesse planeta funciona baseada na comunhão e equilíbrio entre as espécies, nos 

colocamos nesse lugar de ditar qual espécie tem direito à vida e qual será assassinada ou 

escravizada. 

 
Na última década, as megacidades da Ásia do leste, principalmente na China, têm 

sido o principal “hotspot” de infecções zoonóticas (Zhang et al. 2019). Não por 

acaso. Esses países estão entre os que mais perderam cobertura florestal no mundo 

em benefício do sistema alimentar carnívoro e globalizado. (…) A cobertura vegetal 

dos trópicos tem sido destruída para sustentar essa dieta crescentemente carnívora, 

não apenas na China, mas em vários países do mundo e particularmente entre nós. 

No Brasil, a remoção de mais de 1,8 milhão de km² da cobertura vegetal da 

Amazônia e do Cerrado nos últimos cinquenta anos, para converter suas magníficas 

paisagens naturais em zonas fornecedoras de carne e ração animal, em escala 

nacional e global, representa o mais fulminante ecocídio jamais perpetrado pela 

espécie humana. Nunca, de fato, em nenhuma latitude e em nenhum momento da 

história humana, destruiu-se tanta vida animal e vegetal em tão pouco tempo, para 

a degradação de tantos e para o benefício econômico de tão poucos. E nunca, mesmo 

para os pouquíssimos que enriqueceram com a devastação, esse enriquecimento terá 

sido tão efêmero, pois a destruição da cobertura vegetal já começa a gerar erosão 

dos solos e secas recorrentes, solapando as bases de qualquer agricultura nessa 

região. (ZHANG et al, 2019  apud MARQUES, 2020, s/p) 
 

 Esse humano antropocêntrico e especista não é apenas ganancioso, ele também falha 

intelectualmente ao se recusar a equilibrar suas ações compreendendo as relações que 

acontecem inclusive no âmago do seu sistema produtivo, prejudicando, assim, sua própria 

produção agrícola e lucro a médio e longo prazo. E ainda temos um crescimento enorme de 
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terras improdutivas por conta da degradação ambiental causando, inevitavelmente, 

insegurança alimentar.  

 No sistema tradicional de produção de bovinos de corte no Brasil a idade média de 

abate é aos 54 meses de vida (BERETTA et al., 2002, s/p). Até chegar o momento do abate, 

o animal consome entre 8,5 e 9,5 kg de matéria seca3 por dia para poder adquirir 

aproximadamente 1,5 kg de peso corporal diariamente (WHATELY, 2012 s/p).  

 Além disso, é necessário considerar a imensa população de animais de produção que 

são criados, mantidos, abatidos e, por vezes, inseminados constantemente para perpetuar esse 

ciclo. Apenas no “2º trimestre de 2020, foram abatidos 7,30 milhões de cabeças de bovinos, 

quantidade 8,0% inferior à obtida no 2° trimestre de 2019 e 0,3% acima da registrada no 1º 

trimestre de 2020” (IBGE, 2020). A produção animal não apenas devora ecossistemas e 

degrada terras, como também consome uma grande parte de alimentos que poderiam ser 

destinados aos humanos uma vez que parte da alimentação dos bovinos de corte é composta 

de grãos como milho, soja, sorgo e outros cereais, além de leguminosas como amendoim. 

 Apesar de o autor colocar como “consumo de carne”, é importante elucidar que os 

animais de produção não fornecem apenas carnes, existindo uma gama de produtos de origem 

animal que também faz parte desse sistema produtivo deletério como couro e pigmentos mas, 

principalmente, laticínios, ovos e sangue. Nesse sentido, o veganismo enquanto movimento 

social que extrapola a esfera humana tem despontado nessa luta há algumas décadas e traz, 

entre outras provocações, novas possibilidades de se relacionar com a vida através de um 

consumo consciente e ético. 

 A defesa da democracia somente será defesa do direito à vida quando essa democracia 

não for exclusiva a esfera humana. A democracia pela vida precisa considerar e respeitar a 

diversidade que é ser vivo nesse planeta, a diversidade que é ser humano, ser um novo modelo 

que se utilize dos esforços científicos e tecnológicos acumulados até aqui com objetivos claros 

de perpetuação das vidas. Na escala desse planeta o mais importante é a vida como um 

conceito coletivo e complexo, como uma resistência à hostilidade e aridez que predominam 

no universo conhecido. A vida é rara e é nosso bem mais precioso. É preciso cuidar dela de 

todas as formas possíveis e que isso se fortaleça como um valor humano comum aos povos, 

cada um à sua maneira.  

 

 

 3Peso do alimento desconsiderando a água contida nele. 
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1. Um mundo em transformação? 

 Desde a década de 70 temos um acúmulo de pesquisas, trabalhos e alertas ambientais 

em eventos internacionais com ampla adesão das nações. É possível se aproveitar dessa 

coletânea para tecer novos caminhos para a sociedade humana e não humana. Caminhos que 

não levam a degradação de todos enquanto um ecossistema planetário, mas que levem a novos 

mundos de diversidade, onde caibam todos os mundos. Um mundo de solidariedade, respeito 

e fraternidade onde se compreenda visceralmente, enquanto sociedade humana, que todos 

fazem parte de uma completude indivisível muito maior que nossas particularidades.  

 A pandemia está evidenciando que a Terra é a casa comum a todos e a saída é o bem 

comum, uma solução coletiva, o que nos conduz a refletir sobre conexões profundas que temos 

uns com os outros. Sobre como a apropriação da natureza como recurso provoca tanta 

degradação e produz um estado de permanente vulnerabilidade socioambiental para os seres 

vivos que habitam e necessitam de um ecossistema equilibrado para morar e tirar seu sustento, 

e que terminam impossibilitados de existir.  

 O vírus, que chegou no momento exato onde acontecia um crescimento mundial da 

extrema direita e suas diretrizes intolerantes, mostra que somos uma única humanidade por 

trás das fronteiras e muros. Que não adianta cuidar apenas de mim ou da minha família ou 

país: se não for um cuidado global, a crise sanitária persistirá por longos períodos e se 

intensificará. A minha sobrevivência também é a sobrevivência do outro, e é na comunhão e 

no cuidado com todos que se pode garantir a segurança para viver nesse planeta. 

 Morin (2020) alerta sobre o crescimento de novos estados autoritários como uma 

ameaça a democracia: 

 

[…] quando vemos os anos anteriores, vemos uma crise mundial das democracias, 

em todos os continentes, tem corrupção, tem a perda da confiança e da fé em 

movimentos que se dizem populistas (…) existe um poder gigante de forças 

econômicas sobre as sociedades e vemos chegar estados neoautoritários. (MORIN, 

2020, 25’48” a 26’42”) 
 

 Marques (2020) enaltece o valor das democracias na preservação da vida e diminuição 

das desigualdades sociais quando coloca que “a luta pela diminuição da desigualdade social 

significa, antes de mais nada, retirar das corporações o poder decisório sobre os investimentos 

estratégicos (energia, alimentação, mobilidade etc.)” ou seja, fortalecendo os direitos coletivos 

acima dos individuais, além de “assumir o controle democrático e sustentável desses 

investimentos e, assim, atenuar os impactos do colapso socioambiental em curso.” É 
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importante compreender quais valores são cultuados nas democracias, para qual sentido elas 

caminham, e que tipo de progresso se desenha e para quem. 

 
[...] é do aprofundamento da democracia que depende crucialmente, hoje, a 

sobrevivência de qualquer sociedade organizada num mundo que está se tornando 

sempre mais quente, mais empobrecido biologicamente, mais poluído e, por todas 

essas razões, mais enfermo. Sobreviver, no contexto de um processo de colapso 

socioambiental, não é um programa mínimo. (…) Supõe redefinir o próprio sentido 

e finalidade da atividade econômica, vale dizer, em última instância, redefinir nossa 

posição como sociedade e como espécie no âmbito da biosfera. (MARQUES, 2020, 

s/p) 
 

 A provocação sobre “redefinir o próprio sentido e finalidade da atividade econômica” 

e “redefinir nossa posição como sociedade e como espécie no âmbito da biosfera” desperta 

uma intensa reflexão sobre nossos comportamentos, trabalhos, modos de vida e ainda convida 

a um questionamento filosófico sobre o que estamos fazendo aqui e qual o sentido de nossas 

ações enquanto humanos não destacados do todo. Por que valores como o enriquecimento 

financeiro e posse de bens são tão difundidos nas sociedades modernas? Como a ânsia 

gananciosa por esses valores produz e reproduz a desigualdade social? E o que buscamos, 

verdadeiramente, enquanto civilização? Certamente há respostas para essas perguntas, mas a 

provocação aqui posta é para refazermos essas perguntas em tempos de pandemia onde a vida 

das pessoas está em jogo e talvez a emergência sanitária nos desperte outras perspectivas para 

respondê-las. 

 É possível criar um paralelo sobre a emergência climática e a forma como certas 

nações iludidas por governos de cultura fascista agem perante a crise sanitária: ignorando a 

tragédia, menosprezando os danos causados, mentindo os números, depreciando a mídia 

informativa e desmerecendo a ciência e seu trabalho investigativo. Se aproveitam de sua 

posição de poder para naturalizar o desastre humano e o desastre socioambiental em nome de 

um progresso já falido. 

 
[…] o próximo decênio evoluirá sob o signo de regressões socioeconômicas, pois 

mesmo a se admitir que a economia globalizada tenha trazido benefícios sociais, 

eles foram parcos e vêm sendo de há muito superados por seus malefícios. A 

pandemia é apenas um entre esses malefícios, mas certamente não o pior. 

(MARQUES, 2020, s/p) 
 

 Em meio a tantas tragédias globais e cotidianas a esperança fica abalada. A ciência 

enquanto um valor humano caiu em descrédito. Nosso imediatismo se juntou a falta de 

compreensão do “tempo da ciência” e deu espaço a “salvadores” e “mitos” que bradam o nome 

de substâncias milagrosas prometendo a cura, com o claro intuito de fazer a vida das pessoas 
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voltar ao “normal”. O mesmo “normal” que levava a humanidade ao abismo de Löwy4. Será 

que queremos voltar para esse normal5? Morin (2020, 71’38” a 72’01”) sinaliza que “toda a 

crise é uma oportunidade de progresso da consciência evidentemente, mas também é uma 

oportunidade de regressão da consciência porque o medo da crise faz buscar no passado uma 

solução, buscar em um passado autoritário, buscar por um salvador”. 

 Além dos perigos da chegada de estados neoautoritários e do medo da crise se tornar 

uma justificativa para buscar soluções do passado, Morin (2020) também alerta sobre os 

malefícios da globalização e sua tendência de naturalização da barbárie quando ignora direitos 

inalienáveis a vida humana, pois, em meio a tantas fábricas que produzem tantas coisas em 

diversas cores, tamanhos e acabamentos, acaba por produzir pouca ou nenhuma solidariedade 

nas suas relações. 

 
[…] a globalização não é uma globalização de solidariedade humana, não é uma 

globalização de cooperação contra os perigos comuns, como o perigo ecológico e o 

perigo dos conflitos e das guerras. É unicamente um desenvolvimento técnico e 

econômico que não produz nenhuma solidariedade. (MORIN, 2020, 20’31” a 

21’01”) 
 

 Na mesma medida que a solidariedade está em falta no mercado, sobra cobiça, 

ganância e competição. Desde a escola aprendemos a naturalizar as relações através de uma 

ótica, insistentemente, competitiva. Sanchez (2020) se refere a esse tipo de pedagogia como 

uma “necropedagogia” e a define como sendo “aquela pedagogia que educa as pessoas a achar 

que as coisas são naturais”. Ou seja, é a lei do mais forte da modernidade que requer aparecer 

mais, ter os melhores preços, o produto mais bonito, ser bem-sucedido, se destacar sempre, 

publicar as melhores fotos nas redes sociais e assim por diante. Uma imensa insensatez que 

corre contra o tempo, já que o envelhecimento também é uma fraqueza, enquanto devora 

vidas, sonhos, comunidades, outras culturas e outros povos. Neste terreno árido por tantas 

disputas intermináveis, a solidariedade e a amorosidade se tornaram raras. 

 Buarque (2020) acredita que “o vírus não muda a ganância de quem quer utilidades, 

tampouco a voracidade dos que querem consumir. Essas duas estruturas mentais creio que 

seguirão dominando”. Ele não crê em mudanças trazidas pela pandemia a curto prazo, e coloca 

que a epidemia vai despertar e  não  mudar  a  realidade  que  vivemos. A   desigualdade  social  

  
4 O “abismo” como diz Michel Löwy (2017) comparando a civilização capitalista industrial com um “trem 

suicida” em entrevista concedida a Miguel Fuentes em 11/05/2017, publicado em: 

<https://racismoambiental.net.br/2017/05/11/lowy-historia-razoes-e-etica-do-ecossocialismo/>  
5 Durante a pandemia o grupo de estudo e pesquisa no qual faço parte lançou a campanha 

“#NãoQueroVoltarAoNormal!!!” em uma rede social com o intuito de desvelar o abismo de crises econômicas, 

sociais e ambientais que já estávamos rumando antes da pandemia. 

https://racismoambiental.net.br/2017/05/11/lowy-historia-razoes-e-etica-do-ecossocialismo/
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certamente ganhou visibilidade e realmente isso pode representar um despertar de parcelas da 

população brasileira e ainda um ganho de solidariedade para a sociedade como um todo. 

Porém, em meio uma crise econômica sem precedentes é difícil crer em mudanças positivas 

em um mundo capitalista globalizado que é dependente do crescimento econômico.  

Nesse sentido Buarque (2020) faz um importante questionamento: “como melhorar o 

mundo sem crescimento econômico?” E, ainda, nos aponta uma direção,  

 
[…] uma mudança que nos faça buscar uma sociedade que no lugar de violentar a 

natureza, tenha matrimônio afetivo com a natureza, portanto, que pare de medir o 

progresso pelo Produto Interno Bruto e sim pelo bem-estar das pessoas (…) a 

epidemia tem um papel de despertar e não de mudar. Nós somos os vírus da 

mudança, nós somos o vírus da transformação da mentalidade que domina. 

(BUARQUE, 2020, 51’52” até 52’39”) 
 

 Buarque, então, sugere que a real mudança se estabeleça a partir de um despertar 

coletivo da consciência que nos mova no sentido da transformação da realidade. Afinal, em 

que ponto da civilidade estamos? Temos alto desenvolvimento científico e tecnológico, porém 

também temos uma degradação humana e ambiental de tal ordem que não podemos garantir 

a vida mesmo com tantos avanços. Sob essa perspectiva fica fácil compreender que não há 

um futuro fértil se continuarmos seguindo pelos mesmos caminhos de antes. Morin (2020) 

também expõe receios consonantes com Buarque com relação ao caminho que estamos 

trilhando enquanto humanidade. 

 
[…] a pandemia tem demonstrado que apesar de todo o poder humano sobre os 

mísseis, sobre as viagens espaciais, sobre a técnica e sobre o controle de todas as 

coisas estamos enfermos de frente para a morte, de frente para enfermidade, de 

frente para a dor de perder a pessoa que amamos e queremos (…) não há unicamente 

essa grandeza humana, há também a humildade, a enfermidade humana e que 

devemos ver os dois aspectos. MORIN, 2020, 58”56” a 59’42” 
 

 Morin (2020) ainda traça uma linha que diferencia claramente os diferentes progressos 

da nossa civilização e revela suas direções e sentidos distintos dentro do modelo capitalista, e 

explica que “nós devemos saber que o progresso científico, técnico e econômico não significa 

progresso humano na relação entre humanos, ao contrário, vemos uma regressão ética, uma 

regressão moral e uma regressão intelectual”. Essa colocação fere de morte as esperanças de 

quem acreditava que a evolução tecnológica e/ou científica pudessem nos levar a um 

progresso humano real, como a prevenção global de doenças, a erradicação da fome no mundo 

e até a mitigação da crise climática. 
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 Para finalizar Marques (2020) liga os pontos das causas e consequências de todas as 

crises que estamos enfrentando, expondo o desastroso destino que espera por nós. 

 
A primeira questão refere-se ao caráter, por assim dizer, antropogênico da pandemia. 

Bem longe de ser adventícia, ela é uma consequência, reiteradamente prevista, de 

um sistema socioeconômico crescentemente disfuncional e destrutivo. (…) Há uma 

única espécie responsável pela pandemia Covid-19: nós. Assim como com as crises 

climáticas e o declínio da biodiversidade, as pandemias recentes são uma 

consequência direta da atividade humana – particularmente de nosso sistema 

financeiro e econômico global baseado num paradigma limitado, que preza o 

crescimento econômico a qualquer custo. (...) Desmatamento crescente, expansão 

descontrolada da agropecuária, cultivo e criação intensivas, mineração e aumento 

da infraestrutura, assim como a exploração de espécies silvestres criaram uma 

‘tempestade perfeita’ para o salto de doenças da vida selvagem para as pessoas. (...) 

É provável que pandemias futuras ocorram mais frequentemente, propaguem-se 

mais rapidamente, tenham maior impacto econômico e matem mais pessoas, se não 

formos extremamente cuidadosos acerca dos impactos das escolhas que fazemos 

hoje. (SETTELE, 2020; DIAZ, 2020; BRONDIZIO, 2020; DASZAK, 2020 apud 

MARQUES, 2020, s/p) 
 

Como produzir esperança? 

  

Como podemos fazer para produzir esperança depois de encarar os fatos dessa forma? 

Depois de décadas insistindo obstinadamente nos mesmos erros, será que há esperanças para 

a mudança? Talvez se for um vírus da mudança como propôs Buarque (2020), mais contagioso 

que o novo coronavírus, de maneira que nos contaminemos sem chance de escolha.  

 Alegorias à parte, como não ser mais um refém da nossa própria história que nos leva 

sempre aos mesmos caminhos? Como não se sentir invisibilizado nas próprias ações por se 

tratar de uma questão planetária? Como não sucumbir perante a crise da solidariedade 

humana? Não faço essas perguntas esperando respostas. Na verdade, o intuito é compreender 

a essência humana e a compreensão da realidade que são próprias da minha origem e da minha 

trajetória. Nossas histórias, individuais e coletivas, podem nos orientar sobre as próximas 

escolhas que tomaremos. 

 Afinal, o que já somos enquanto humanidade? E o que podemos ser ainda? As escalas 

aqui devem ser levadas em conta. Por exemplo, sob a ótica do universo estamos, enquanto 

humanidade, numa perspectiva tão ínfima que é quase desprezível. Nossa fragilidade perante 

esse universo é tão real e intrínseca que torna meio patética qualquer forma de opressão que 

se instale por aqui. O mundo não existe para nos servir. Já existia antes e continuará existindo 

depois de nós. A vida, que é esse milagre que nos aconteceu, é um privilégio para poucos na 

escala colossal do universo. É algo para ser cuidado e celebrado todos os dias. É o bem mais 

precioso desse planeta, muito mais que petróleo e minérios. A defesa da vida, qualquer vida 
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que seja, devia ser o propósito maior. É o que dá real sentido e objetivo para os esforços 

científicos e tecnológicos até aqui acumulados. 

 

Considerações finais 

 

Para além de uma reflexão crítica sobre a realidade, sustentada por estudiosos, sobre 

as trajetórias das relações ao longo da história, apresento um olhar outro e particular com 

várias lacunas e não dito nas entrelinhas. Uma manifestação ética de indignação frente ao 

constante mergulho no abismo que o modelo capitalista hegemônico tem nos proporcionado. 

O humano antropocêntrico, que é essencialmente opressor, reproduz relações 

verticalizadas e desconectadas da complexidade da realidade da qual ele faz parte. Esse 

problema estrutural produz devastação, fome, desigualdades, doenças e pandemias, pois é 

parte de uma forma equivocada de compreender a realidade.  

Já entendemos que não podemos voltar ao normal de antes, mas quais são nossas 

perspectivas de ruptura desses paradigmas? Acredito que isso parta de uma profunda 

indignação ética e uma profunda reflexão crítica sobre as relações que estabelecemos com 

tudo e todos. Não sabemos qual futuro nos espera, mas temos a certeza que é preciso 

transformar nossa realidade hoje, agora, e encontrar novos caminhos e novas relações 

pautadas na partilha do mundo e na comunhão. 

Valorizar a cultura e a educação como pilares centrais das sociedades me parece 

condizente com essa perspectiva e, ainda mais se elas ditassem sobre a economia e os 

direcionamentos científicos, objetivando esforços com e para a vida e, assim, superando a 

prática política apenas para a esfera humana.  

A raridade da vida, que vai além da matéria, dota sentidos outros à nossa existência e 

escancara o quão sem sentido e nocivos nos tornamos. Uma racionalidade tola que tenta 

convencer e se convencer de que é progresso, porém muito mais alinhado com degradação, 

devastação e genocídio. Que esse humano antropocêntrico se cure de sua doença e sua 

cegueira e dê espaço para a grande comunhão e diversidade que é SER humano. 
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Desenvolvimento, Cultura e Direito Ambiental: aproximações 
 

Jésica Hencke1 

 
Resumo: o presente ensaio tem como fonte de análise o eixo II do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos – terceira geração. O qual, valoriza em primeira análise, o desenvolvimento como ponto basilar ao 

reconhecimento de uma sociedade cultural/ambiental considerando-a em suas múltiplas facetas. Tais facetas, 

corroboram com o desenvolvimento da vida, da capacidade para agir e interagir socialmente. Essa escrita tem a 

cultura e o direito ambiental como fio condutores que embalam as relações humanas ao considerá-las flexíveis, 

instáveis e suscetíveis à transformações.  A questão basilar disparadora desse estudo problematiza: como é 

possível pensar em “Direitos Humanos” com ênfase nos “Direitos Ambientais”? Quais são as possíveis 

estratégias de ação para oportunizar aos seres humanos o usufruto ambiental de forma saudável e equitativa? 

Destaca a educação como um espaço fecundo ao debate que favorece a coletividade, da ação política, da 

aprendizagem, ao provocar fissuras no movimento de individualização da sociedade contemporânea e ponderar 

os limites do conceito de desenvolvimento sustentável em relação à sustentabilidade, fazendo uso de um método 

analítico e interpretativo da legislação vigente ao assumir uma postura problematizadora. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Direito Ambiental; Cultura. 
 

Development, culture and environmental law: approaches 
 
Abstract: this essay has as its source of analysis axis II of the National Plan for Human Rights Education - third 

generation. Which, in a first analysis, values development as a basic point for the recognition of a cultural / 

environmental society, considering it in its multiple facets. Such facets corroborate the development of life, the 

ability to act and interact socially. This writing has culture and environmental law as a common thread that 

packages human relationships by considering them flexible, unstable and susceptible to change. The basic 

question that triggers this study is problematic: how is it possible to think of "Human Rights" with an emphasis 

on "Environmental Rights"? What are the possible action strategies to give human beings the opportunity to 

enjoy the environment in a healthy and equitable way? Education stands out as a fertile space for debate that 

favors the sense of collectivity, political action, learning, by causing cracks in the movement of individualization 

of contemporary society and considering the limits of the concept of sustainable development in relation to 

sustainability, making use of of an analytical and interpretive method of the current legislation when assuming 

a problematic position. 

 
Keywords: Developing; Environmental law; Culture. 
 

Desarrollo, cultura y derecho ambiental: enfoques 
 
Resumen: este ensayo tiene como fuente de análisis el eje II del Plan Nacional de Educación en Derechos 

Humanos - tercera generación. El cual, en un primer análisis, valora el desarrollo como un punto básico para el 

reconocimiento de una sociedad cultural / ambiental considerándolo en sus múltiples facetas. Tales facetas 

corroboran el desarrollo de la vida, la capacidad de actuar e interactuar socialmente. Este escrito tiene la cultura 

y el derecho ambiental como hilo conductor que empaqueta las relaciones humanas al considerarlas flexibles, 

inestables y susceptibles a cambios. La pregunta básica que desencadena este estudio es problemática: ¿cómo es 

posible pensar en "Derechos Humanos" con énfasis en "Derechos Ambientales"? ¿Cuáles son las posibles 

estrategias de acción para brindar al ser humano la oportunidad de disfrutar del medio ambiente de manera 

saludable y equitativa? Destaca la educación como un espacio fértil de debate que favorece el sentido de 

colectividad, acción política, aprendizaje, al provocar fisuras en el movimiento de individualización de la 

sociedad contemporánea y considerar los límites del concepto de desarrollo sostenible en relación a la 

sostenibilidad, haciendo uso de un método analítico e interpretativo de la legislación vigente al asumir una 

postura problemática. 

 
Palabras clave: Desarrollo; Derecho ambiental; Cultura. 
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1 Para início de conversa  

 A temática ambiental vista como um direito humano, associado a necessidade de 

desenvolvimento põe em questionamento a importância de relacionar o cuidado com o planeta 

junto à permanência da vida humana, como mecanismos de intrincado valor que necessitam 

ser analisados de forma articulada, visto que as transformações ambientais acarretam 

mudanças a vida humana, ao mesmo tempo em que o humano transforma o seu meio. Imerso 

nesta conjuntura pondera-se que o fluxo de transformações socioambientais configuram 

processos culturais e educacionais. 

 Educar inspira a ações de problematização do plano social em sua ética, estética e 

formas de vida, ao movimentar relações políticas de pertencimento e participação, envolto por 

princípios ambientais que exigem uma atitude diante das incertezas da contemporaneidade. 

Ao se pôr uma lente focal e averiguar o inciso IV do artigo 12 presente nas Diretrizes 

Curriculares para a Educação Ambiental evidencia-se: “IV - vinculação entre ética, educação, 

trabalho e práticas sociais na garantia de continuidade dos estudos e da qualidade social da 

educação”, fator que instiga a provocar fissuras e possíveis rupturas com a mera criação de 

disciplinas curriculares sobre temas como ecologia, sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável e educação ambiental.  

Provocar uma educação social problematizadora e portanto ambiental, requer uma 

prática de interação que garanta a continuidade vivencial do que se aprende, oportunizando 

alterações comportamentais e culturais a cada ser. A educação ambiental não pode ser 

resumida ao consumo verde; ao empreendedor sustentável; aos processos de reciclagem, 

reaproveitamento e reutilização de resíduos, sendo estas ações estratégias de massificação de 

uma cultura ambiental encoberta por discursos esverdeantes imbuídos de enunciados 

catastróficos, que preveem o término da vida humana no planeta, associado a ações 

individualizadas que declaram o ser humano como o único responsável pelas catástrofes 

ambientais, bem como o único ser apto a propiciar a restauração desse mesmo ecossistema 

(MARQUES, HENNING, 2020). 

 O subterfúgio verde presente em muitos produtos estimula o consumo, a ponto de 

configurar padrões culturais que, sob esse slogan, induz sujeitos sociais a transformarem sua 

relação de uso e produção alterando a vida contemporânea.  Segundo Marques e Henning 

(2020) os discursos esverdeantes apresentam em seu cerne o futuro como elemento 

constituidor das relações com o ambiente, configurando-se como fundamental para reforçar 

os hábitos do presente e garantir o amanhã. Imerso nessa lógica de análise deparamo-nos com 
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a sociedade disciplinar e a sociedade de controle, evidenciada nos estudos de filósofos como 

Michel Foucault e Gilles Deleuze. A sociedade de controle, que nos interessa neste momento, 

estimula formas de ser, agir e portar-se em sociedade, na qual todos controlam todos, todos 

vigiam todos de forma ininterrupta fator este que impulsiona o consumo verde e cria 

necessidades dispensáveis, alicerçada em ações discursivas esverdeantes que reproduzem o 

status social de um modelo hegemônico de sociedade.   

 Provocar tensões no modelo cultural hegemônico que se compõe por discursos de 

ordem, exige compreensão e análise a partir do presente, entremeada por fatores como: 

sociedade, arte, cultura, política, ética, estética, vivência ambiental, filosofia, os quais se 

distinguem de uma verdade absoluta. Afastar-se das metanarrativas e das verdades absolutas 

não significa deixar de evidenciar que, para pensar o presente, é preciso compreender a 

existência de leis, normas, princípios, direitos, deveres e ações alicerçadas na ótica do 

desenvolvimento, não como um elemento antagônico ao ambiente e sim, uma potência capaz 

de gerir outros olhares imerso em questões, problematizações e experiências ambientais.  

 Diante do exposto, pode-se destacar que a ação que move a cidadania social é a 

solidariedade e o cuidado. Fatores que se apresentam como um desafio para a compreensão 

de como os espaços sociais, ambientais, culturais são preenchidos, qual o poder que cada um 

possui sobre sua forma de vida. Nesse ínterim, ser solidário não se restringe apenas ao agir 

entre humanos, envolve saber cuidar dos animais, das plantas, da água, do ar, do solo, das 

microrrelações territorializadas, ou seja, o plano biodiverso que compreende o planeta. 

Inebriado nessa conjuntura o ato de educar é visto como uma maneira de comunicar e provocar 

pensamentos. 

Para que haja a comunicação é discutível, mas importante e necessária, a indigência 

de tornar-se sensível as injustiças, a distribuição desigual de recursos materiais e intelectuais, 

bem como oportunizar a experiência estética, o acesso à beleza, aos afetos, ao conhecimento, 

a segurança e a saúde (MARTINS, 2011). 

 Levando em consideração esse contexto o conceito de desenvolvimento e o direito 

ambiental podem ser pensados para qualificar o agir e interagir imerso no plano social, cultural 

e ambiental. O direito ambiental objetiva a proteção do ambiente, a vida intercomunitária, 

funda-se na solidariedade que é o pilar da sociedade, provoca e promove a participação 

responsável no resgate ambiental, tornando os indivíduos comprometidos e corresponsáveis 

pelo espaço que ocupam no planeta.Entende-se a cultura, nessa proposta de estudo, como um 

espaço de criação de verdades, sentidos, formas de ser e viver a atualidade (HENNING, 2012). 
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2 Um olhar acerca da teoria: Direitos Humanos, cultural e ambiental 

 Os Direitos Humanos em pleno século XXI mostram-se como uma temática espinhosa 

e repleta de possíveis análises, há conceitos, objetivos, diretrizes e metodologias no âmbito da 

pesquisa social que visam desbravar uma infinidade de documentos, que possuem o intento 

de tornar palatável e aceitável socialmente os direitos humanos e seus múltiplos eixos, neste 

estudo, foi proposto um recorte contextual para pensar o Eixo II que se refere à lógica do 

“desenvolvimento”, valorizando de forma inovadora o meio ambiente, as configurações 

ecológicas e a educação ambiental associada a sustentabilidade. 

Para abordar o eixo – desenvolvimento -, mostra-se indiscutível abarcar uma 

compreensão etimológica sobre os termos “homem” e “direitos”, associado a seus impactos 

sobre a vida em sociedade: 

  
Etimologicamente, o termo “Homem”, utilizado como genérico, provém do 

latim homo, que designa todo ser humano sem distinção alguma (notadamente de 

sexo); o termo “direitos” empregado em um sentido subjetivo refere-se a 

prerrogativas juridicamente protegidas. A expressão direitos humanos designa, pois, 

prerrogativas próprias ao ser humano e regidas por regras; ela deriva da expressão 

“direitos naturais do homem”; abrangendo em sua origem essencialmente “as 

liberdades”, estendendo-se progressivamente seu campo a prerrogativas de ordem 

social e de alcance coletivo. (ARNAUD, 1999, p. 271-272).  
  

 Ao se ter clareza do sentido da palavra homem que se refere a seres humanos e, da 

palavra direito, como uma prerrogativa racional regida por regras que tem como incumbência 

valorizar a vida humana, se coloca em evidência o tema do desenvolvimento associado a 

questões econômicas, sociais, culturais e ambientais. De forma análoga, estes elementos 

visam garantir a saúde, educação, lazer, moradia, assistência social, previdência estatal 

(aposentadoria), dentre outros elementos que configuram a vida humana, junto à possibilidade 

de usufruir de um meio ambiente saudável sendo-o denominado “direito ambiental” incluído 

no Plano Nacional de Direitos Humanos nº 3. 

 O direito ao meio ambiente relaciona-se à vida. Gozar de boa saúde e interagir num 

espaço ecologicamente equilibrado é condição sine quo non para a vida humana. Envolvido 

nessa conjuntura, apresentar o eixo II “desenvolvimento e direitos humanos”, é colocar-se 

diante de um sistema complexo que envolve n fatores, para que de fato ocorra o 

desenvolvimento no espaço social, sem que este acarrete prejuízos ambientais. Não existe um 

modelo de desenvolvimento único que deva ser seguido apto a garantir a equidade dos direitos 

de determinado povo ou nação, mas sim, há diferentes polos de análise para demarcar uma 

curva ascendente de desenvolvimento próprio a cada plano cultural. Nessa fração de análise 
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estão envolvidas questões como: cultura, distribuição equitativa de riquezas, trabalho, 

subsistência, adequação à vida em sociedade, respeito e responsabilidade socioambiental.  

 Ao se mencionar cultura/culturas como instigadora à vida, interessa destacar sua 

multiplicidade conceitual sendo plural, a medida em que atravessa tudo o que é social. A 

constituição cultural evidencia a vida e as relações que se estabelecem nesse mundo em 

mutação. Os eventos culturais podem ser apropriados por sistemas cumulativos através da 

transmissão de saberes geracionais, o que proporciona a continuidade e a inclusão de novos 

costumes, bem como envolve sistemas de transformação, o que lhe infere a potência da 

mudança. A/s cultura/s não é estática pode ser influenciada por hábitos, maneiras diferentes 

de pensar, associado a alterações na compreensão do modelo social configurando outras 

formas de ser sujeito.  

 Veiga-Neto (2002) contribui a esse pensamento ao descrever que hodiernamente vive-

se em um mundo de incertezas, transformações na linguagem, compreensões e fluxos dispares 

no que tange ao saber, ao desenvolvimento e aos direitos humanos, em suas palavras 

 
O mundo mudou e, com ele, mudou também nosso próprio entendimento sobre nós 

e sobre o próprio mundo. Parece que, junto a uma maior democratização da 

informação, continuam se aprofundando as desigualdades. Enquanto que a 

economia tende a se globalizar e muitas fronteiras nacionais se dissolvem, o mundo 

parece cada vez mais heterogêneo em termos culturais. A sensação que nos invade 

é de que não mais vivemos naquele velho e injusto, porém seguro, mundo moderno. 

Esse novo mundo não se tornou mais justo, mas se tornou menos seguro… Talvez 

fosse melhor dizer que o mundo não se tornou simplesmente mais inseguro, mas 

dizer, sim, que nós temos menos segurança sobre ele, acerca daquilo que sabemos 

dele, sobre nossa situação nele. (p. 45).  
 

 Palavras que instigam o pensamento e provocam uma analogia entre o mundo de 

certezas, previsibilidade e segurança, perpassado por injustiças, discrepâncias sociais e 

ambientais alicerçado numa racionalidade que julga, determina e impõe modelos 

hegemônicos a serem seguidos e, por outro lado, o mundo da experiência, dos desafios, das 

anormalidades e mutações, inseguro, imprevisível, múltiplo, perpassado por relações de poder 

e campos de saber, que não pode ser reduzido, balizado e minimizado a questões econômicas 

e processos de desenvolvimento. 

 Em presença do exposto, balizar o desenvolvimento a partir da análise do Produto 

Interno Bruto (PIB) de um país é minimizar a necessidade do crescimento econômico 

associado ao desenvolvimento humano o qual envolve o uso, extração e convivência com o 

espaço físico que é composto pelo plano ambiental. Depreende-se desta afirmação que a 

compreensão da produção e aquisição de bens é diametralmente associada à satisfação com a 
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vida humana, mas não somente, pois, social e culturalmente o desenvolvimento não é 

igualitário. 

 O conceito de cultura é tangível nos estudos de Silva (2004): 

 
[...] um campo contestado de significação. O que está centralmente envolvido nesse 

jogo é a definição de identidade cultural e social dos diferentes grupos. A cultura é 

um campo onde se define não apenas a forma que o mundo deve ser, mas também a 

forma como as pessoas e os grupos devem ser. A cultura é um jogo de poder. (p.134). 
 

 Ao considerar a cultura como um campo de contestação, criação de relações, 

estabelecimentos de verdades, definições de como ser e agir, vislumbra-se uma maneira de 

oportunizar a abertura a uma apreensão ampla do humano, como sujeito pertencente ao meio 

e produtor deste. Ampliar o foco de análise do desenvolvimento humano ao incluir as relações 

culturais, tenciona maior abrangência dos fatores responsáveis pelos processos de 

subjetivação, à medida que potencializa uma visão ampla da diversidade, a qual é responsável 

pela transformação das condições de vida dos seres humanos.  

O desenvolvimento humano, percebido enquanto um sistema de análise que estabelece 

as relações entre seres, mostra-se como uma medida qualitativa do progresso econômico de 

um país, atravessado pelo aprimoramento tecnológico em associação as estratégias de 

preservação, manutenção e restauração ambiental. Já é de longa data a afirmação de que os 

direitos essenciais como alimentação, moradia, saúde e educação configuram a vida humana. 

Absorvido por estas afirmações a privação da liberdade resulta não apenas pela escassez de 

recursos e má distribuição de renda, envolve a ausência do Estado, como corresponsável pelo 

aprimoramento da vida humana. O desenvolvimento do ser, muito além do caráter meramente 

econômico, considera o aprimoramento escolar, a expectativa de vida, os aspectos sociais 

como lazer e ócio, que corroboram ao aperfeiçoamento da vida e experiência cidadã em meio 

a um campo cultural mas, existe cidadania?  

O artigo 1º da Lei 9.795/1999 que define a Política Nacional de Educação ambiental 

apresenta um importante conceito junto à necessidade do ser humano engajar-se nas 

transformações e valorização do espaço planetário, visto que o desenvolvimento perpassa o 

cuidado e a responsabilidade com o ambiente: 

  
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. 
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O conceito, não deixa dúvidas da importância da educação como veículo de 

disseminação e compreensão dos direitos que regem a vida humana em sociedade. Assim, 

como o direito à vida, o direito ambiental é uma chave mestra para abrir as portas de um 

presente e um futuro digno, equitativo, saudável, sustentável economicamente, preocupado 

com as gerações presentes e futuras, apto a gerir uma ordem social na qual o capitalismo e a 

exploração não são as únicas maneiras para promover o progresso, o desenvolvimento social, 

econômico e cultural. Por estas razões, fala-se em sustentabilidade, sendo-a potência para 

suprir as necessidades geracionais atuais, sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras.  

[…] não estamos livres das catástrofes inerentes à própria geofísica da Terra, da 

deriva continental, dos movimentos das placas tectônicas que poderão provocar 

tsunamis e devastações arrasadoras. Por fim, como ocorreu há 65 milhões de anos, 

poderá cair sobre nós um incomensurável meteoro rasante, capaz de destruir toda a 

civilização e eliminar parte ou toda espécie humana. Com isso queremos dizer: 

nenhuma sustentabilidade nos poderá salvar de tais eventos. Ela é, por natureza, 

vulnerável e está submetida ao princípio cósmico do caos. Mas, no que estiver sob 

nossa responsabilidade, cabe construí-la, no tempo que nos toca viver, para que nos 

garanta a sobrevivência e a proteção de nossa Casa Comum, a Terra. (BOFF, 2012, 

p. 94-95). 
 

O conceito de sustentabilidade, seguindo o excerto de Boff não tem o poder de evitar 

as transformações geofísicas naturais e inevitáveis, mas, em sua complexidade necessita 

manter-se em pé, ou melhor, oportunizar ao ambiente sua restauração, preservação, 

manutenção não como um jogo de palavras associado ao consumo verde, a obtenção de 

produtos orgânicos ou o anúncio de um planeta em crise, mas sim, como uma postura 

questionadora, inquieta, instigante em relação ao ambiente. Nos interessa duvidar das 

verdades ambientais disseminadas pela cultura. Interessa criar micro revoluções ao revisitar 

os projetos educacionais e planos curriculares, perquirir as leis e problematizar seu enunciados 

e discursos de verdade, agir através de nossa força, nossa potência, somos seres de relações e 

estas sustentam o universo no qual, cada um está inserido (BOFF, 2012).  

Ao se falar em crise ambiental, pode-se ponderar junto a Ratto, Henning, Andreola 

(2017) os perigos dos discursos de término do planeta, crise ambiental, catástrofes múltiplas 

e sem precedentes que inflam um discurso de individualidade contemporânea:  

 
[...] parece que na atualidade se torna cada vez mais urgente ter atitudes 

“ecologicamente corretas”, pois através de enunciados apocalípticos que reverberam 

em diferentes espaços, as pessoas vão sendo culpabilizadas e se culpabilizando pelos 

grandes problemas ambientais, entendendo que têm o compromisso de dirigir ao 

máximo seus esforços para tentar minimizar o quadro calamitoso a partir da solidão 

de seu gesto cada vez mais desconectado dos demais. Cada vez mais abre-se um 

novo “mercado” do “ecologicamente correto”, boa parte das vezes restrito ao 
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consumo de produtos que colaboram com essa grande campanha mundial para que 

a vida na Terra não se esgote. Para tanto estão aí as ecobags, ecoclothes, ecohouses, 

móveis ecowood e tantos outros produtos para serem consumidos em nome do medo 

instalado em nossas vidas através dos discursos de crise ambiental. (p. 1027). 
 

Tais discursos configuram processos culturais, reverberam na subjetividade humana, 

alteram formas de agir e interagir socialmente, mas, será que oportunizam questionamentos, 

problematizações e dúvidas? É possível, imerso em tantos discursos catastróficos, apostar em 

sustentabilidade e desenvolvimento? Preservação e transformação social? Certamente as leis 

e agendas ambientais apresentam estes antagonismos e fundamentam fluxos educacionais, 

pois estão na base referenciam os parâmetros e as diretrizes que adentram os projetos 

curriculares. Não será neste espaço de escrita que tais problematizações serão respondidas, a 

intenção é provocar formas outras de pensar o que está dado, o que se aceita como 

normalidade, modelo e certeza. 

A Carta de Belgrado é um exemplo clássico da responsabilidade educacional, 

elaborada para o Seminário Internacional de Educação Ambiental realizado em Belgrado, 

Iugoslávia, em outubro de 1975, apresenta seis objetivos que se tornam alicerces para pensar 

a educação ambiental: conscientização, conhecimento, atitudes, habilidades, capacidade de 

avaliação e participação. 

Cada objetivo, acima citado, tem como princípios a formação dos indivíduos e/ou 

grupos através de uma consciência sensível em relação ao meio ambiente, vislumbrando-o em 

sua globalidade, a qual envolve problemas ambientais advindos das transformações 

climáticas, do desmatamento, do uso desregrado dos recursos naturais finitos, sendo este um 

panorama sombrio. “A destruição da camada de ozônio, o desflorestamento, o degelo nos 

polos e nas montanhas nevadas, a poluição das águas, da atmosfera e dos solos parecem 

irreversíveis” (RATTO, HENNING, ANDREOLA, 2017, p. 1020), e, por outra perspectiva, 

aposta-se em sua reversibilidade atravessada por ações de preservação e reconstrução da flora 

e preservação da fauna.  

O conhecimento, o saber cuidar e a atitude política são formas de oportunizar a 

visibilidade do ambiente e a sua influência no desenvolvimento humano, destacando a 

simbiose relacional que há entre o ser e o meio que ocupa. Nessa esteira de pensamento as 

atitudes configuram a aquisição de valores, junto à participação ativa na construção ambiental, 

o que potencializa a minimização dos problemas e evita a criação de meios prejudiciais ao 

ambiente.  
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Ao citar habilidades descreve a importância de compreender e agir socialmente de 

forma ativa e responsável e induz a gerir a própria capacidade avaliativa, esta capacidade leva 

o indivíduo a se tornar um sujeito engajado e apto a perceber seus atos e reavaliá-los. Nessa 

circunstância propõe-se uma transformação na postura, tornando-se um sujeito político, apto 

a assumir uma ética ambiental. “[...] a Educação tem como sentido de coletividade e ação 

política, a responsabilidade de agenciar aquilo que favorece nossa reconexão na contramão do 

individualismo contemporâneo” (RATTO, HENNING, ANDREOLA, 2017, p. 1031-1032). 

O direito ao meio ambiente insere-se nos direitos de terceira geração, ou seja, aqueles 

que alcançam pessoas indetermináveis. Nessa conjuntura pode-se perscrutar a existência de 

injustiças ambientais composta por uma sociedade de desiguais, econômica e socialmente. 

Supõe-se que todos os seres humanos têm direito ao ambiente sadio e equilibrado, quando 

esse direito é usurpado há um processo de injustiça, visto que alguns grupos sociais produzem 

maiores índices de poluição e desmatamento do que outros grupos, tornando impotente a ação 

política.  

Nesse sentido os movimentos sociais, diretrizes ambientais, debates políticos passam 

a analisar a problemática ambiental e elaboram agendas nacionais e internacionais com metas 

a serem alcançadas no decorrer dos anos, para propiciar uma conduta ética em relação ao meio 

ambiente e, angariar, uma atividade salutar apta a promover uma vida harmoniosa.  

 
Diante da evolução da sociedade com suas incalculáveis transformações, pensar 

direitos humanos passou, além de ter uma abrangência muito maior, a gerar uma 

necessidade, especialmente com o reconhecimento da interligação destes com o 

meio ambiente, de desenvolvimento de ações concretas de preservação, uma vez que 

as preocupações ultrapassam o aqui e agora, já que este é um direito que se perpassa 

às futuras gerações. Dentre as medidas de garantia desta inter-relação entre os 

direitos humanos e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a educação 

ambiental é fundamental para uma conscientização das pessoas em relação ao 

mundo em que vivem e que para que possam ter cada vez mais qualidade de vida 

com utilização adequada dos meios naturais. (HAMMARSTRÖN; CENCI, 2012; p. 

826). 
 

 O reconhecimento do direito ao ambiente como fundamental a pessoa humana é a 

possibilidade de compor uma sociedade da multiplicidade, participativa, solidária, focada em 

uma vida sustentável, ecologicamente equilibrada e, interessada na qualidade do convívio em 

comunidade, evitando uma postura narcisista. Fatores que potencializam uma ética do 

cuidado, como pontua Boff (2012) seria importante pensar numa ecoeducação desfocada do 

consumidor consciente repleto de boas intenções, mas passivo em suas ações.  

 

3 Entremeios educacionais: a sociedade hodierna  
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 A sociedade atual enfrenta um grande apelo ao consumo de mercadorias e artefatos 

culturais que possam vir a produzir ondas de prazer, como a visitação a parques temáticos ou 

de diversão, viagens culturais e históricas, passeios em shoppings, cinemas e praças de 

alimentação, sendo estes espaços voltados a pessoas que alimentam a máquina capitalista, ou 

seja, uma esfera da população que regulariza o uso de bens de consumo e produção. Junto a 

estes espaços há uma ênfase relacionada à própria imagem, através do registro de selfies, com 

o intento de manter atualizadas suas redes sociais e canais para a influência de outras pessoas 

através da mídia. O consumo desenfreado produz consequências nefastas ao ambiente, através 

da degradação dos recursos naturais, emissão de dióxido de carbono, produção de toneladas 

de lixo não reaproveitáveis e altamente tóxicas. Fator que contribui a inexistência do “direito 

ambiental” a uma parcela ampla da população.  

 Diante desse quadro aborrecedor pululam na mente muitos questionamentos: como 

pensar em “direitos humanos” com ênfase nos “direitos ambientais”? Quais as possíveis 

estratégias de ação para oportunizar aos seres humanos o usufruto ambiental de forma 

saudável e equitativa?  

 A educação ambiental, nesse contexto analítico, é concebida como aliada a esse debate 

ao tratar de assuntos como sustentabilidade assentada sob a lógica do respeito a toda forma de 

vida, diferente do conceito de desenvolvimento sustentável.  

 Com base nos escritos de Boff (2012) o desenvolvimento sustentável é um tipo 

especifico presente no plano capitalista, industrial e consumista, sendo antropocêntrico, ou 

seja, centrado no ser humano. Exime-se de seu contexto que é composto por flora, fauna, 

organismos vivos, biosfera, atmosfera, pertencentes à Terra e que demandam da 

sustentabilidade. Um equívoco é pensar o ser humano como superior à natureza, tornando-a 

sujeita de seus prazeres, como se o humano estivesse fora dela e não sofresse as consequências 

de suas transformações. 

 O desenvolvimento sustentável também é contraditório quando se tem o conceito de 

desenvolvimento imerso em uma regularidade, linearidade, em busca de um progresso voltado 

ao crescimento e exploração da natureza e sua evolução, o que gera desigualdades financeiras, 

que configuram uma cultura de exploração e preconceito, ao privilegiar o lucro e o ganho 

individual (BOFF, 2012).   

Quando se tem a vida como prioridade, a educação insurge como mecanismo de 

valorização e transformação dos humanos junto à preservação ecológica, impulsionando a 

constituição de sociedades múltiplas e equilibradas, interdependentes e diversas, 
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distanciando-se do conceito de desenvolvimento sustentável. Para se atingir um patamar de 

direito ambiental é imprescindível oportunizar ao ser humano a compreensão da necessidade 

do consumo consciente, do respeito à diversidade, da importância de manter a vida de forma 

saudável e equilibrada ao entender que somos partes de um sistema interligado, 

interdependente e sistêmico, por sua vez, sustentável. 

Sustentabilidade e sustentável provém da biologia, da ecologia e possui uma lógica de 

inclusão e circularidade. Os ecossistemas agem de maneira a se autogerir e proporcionar 

formas de criar a vida, através da cooperação, transformação, interdependência, fatores que 

garante a inclusão e a sobrevivência de todos, até dos mais frágeis (BOFF, 2012). Assim, 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são contraditórios, enquanto o primeiro 

privilegia a individualidade humana independente dos processos de exploração e degradação 

ambiental, o segundo provoca uma ética do cuidado, do assumir responsabilidades, ser 

solidário e crescer de forma inter-relacionada (BOFF, 2012).  

 As mudanças ocorrem quando há uma percepção da importância de transformar a 

realidade dada (sendo-a múltipla e provisória). É sabido que existe um rol de causas para o 

agravamento dos problemas ambientais, cuja sociedade é alicerçada na superprodução e no 

superconsumo por uma parcela mínima da população e o subconsumo pela grande maioria 

populacional, tendo como foco o desenvolvimento sustentável,  

 De maneira a cooperar com a compreensão dessa temática, Lima (2010) afirma que: 

  
[...] por mais importantes que tenham sido as mudanças proporcionadas pela 

industrialização e, mais adiante, pela globalização, o intenso ritmo de produção, 

aliado ao consumo exacerbado acarretou a depredação ambiental, de forma a 

comprometer a própria vida no planeta. (LIMA, 2010, p.1686). 
  

 A ética do cuidado proposta por Boff (2012) promove um pensamento introspectivo e 

social. Será que realmente precisamos de tudo o que consumimos? Quais são as consequências 

ambientais e sociais das minhas escolhas como consumidor? Como posso mudar meus hábitos 

em relação ao meio ambiente e quais as possíveis consequências dessa nova postura? De que 

maneira gerir uma vida ambiental, imersa em um processo pandêmico como a Covid-19? A 

educação ambiental mostra-se como aliada para pensar outras formas de viver em sociedade, 

valorizando a conduta pessoal que atinge um plano social mais amplo e oportuniza uma 

integração com a natureza, fatores indispensáveis quando se propõe pensar o tema do 

desenvolvimento não como linearidade, mas sim, como direito.  
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 Para estimular um processo educacional atrelado a sociedade atual, é importante 

pensar em estratégias que possam estimular posturas individuais e coletivas, com a intenção 

de revisar permanentemente a coerência entre o que se diz e o que se faz; avaliar os valores 

de nossa cultura, tradição e história, em associação a promoção da corresponsabilidade dos 

gêneros feminino e masculino sobre a produção, reprodução e manutenção da vida. 

 A sustentabilidade está na ordem do dia e seu conceito deve ser explorado afim de 

apresentar suas diferentes facetas, à medida que é concebida como uma ação ou a elaboração 

de uma ação que não comprometa outras fontes e recursos, garantindo a manutenção de seu 

meio, ou melhor, são estratégias que garantem a manutenção da vida, assim como a criação 

de uma vacina ou a extinção das queimadas florestais, por exemplo. A sustentabilidade é tema 

de livros, filmes, documentários, pinturas, performances e apresenta sua ênfase associada ao 

equilíbrio ambiental, valorizando a vida comunitária, tendo como pano de fundo a biosfera. 

Mendes (2013) destaca que a sustentabilidade apresenta um sentido mais amplo, ao envolver: 

Sustentabilidade Ecológica (Ambiental); Econômica; Cultural; Espacial; Política e Social. 

 Sistematicamente para Mendes (2013), as esferas da sustentabilidade envolvem: 

sustentabilidade ecológica - restauração e proteção dos recursos naturais, compreensão da 

produção de resíduos sólidos e líquidos, poluição atmosférica, degradação da fauna e flora, 

associada à utilização de recursos tecnológicos limpos, biodegradáveis e ambientalmente 

saudáveis, ampliando o uso ambiental de forma consciente. 

 Por sua vez a sustentabilidade econômica encontra-se associada à distribuição 

equitativa de recursos, onde se prevê o direito ao trabalho, alimentação, saúde e moradia, 

mediada pelo uso adequado das tecnologias; a sustentabilidade cultural refere-se à 

compreensão da multiplicidade cultural que perpassa a vida humana, possibilitando um 

equilíbrio social e valorizando as tradições em associação as inovações da atualidade. 

 Em um lócus que pensa as relações de lugar, que por ora são afetivas, tem como fonte 

de investigação a sustentabilidade espacial ou territorial que se refere ao uso adequado da terra 

e a distribuição igualitária, ou seja, possibilita que todos possuam um espaço para sua moradia. 

A sustentabilidade política baseia-se na democracia em associação ao respeito e valorização 

dos direitos humanos sendo esta a temática que se apresenta neste ensaio.  

 Assim, a sustentabilidade social tem como premissa garantir o atendimento às 

condições mínimas de vida em sociedade para toda a população, tornando a existência humana 

equitativa.  
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Imerso nessa amplitude de possibilidade a Educação para os Direitos Humanos com 

ênfase no Eixo II: Desenvolvimento e Direito Ambiental, leva em consideração o movimento 

e as práticas pedagógicas que envolvem o debate, a participação e interação cooperativa. Vale 

destacar como a lei, também em seu verbo, apresenta incoerências:  

  
Diretriz 4: Efetivação de um modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão 

social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, 

cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. (BRASIL, 

2019, p. 36). 
 

 De maneira a contribuir com o exposto, a Diretriz 4 apresenta em seu verbo a 

necessidade de se efetivar um modelo de “desenvolvimento sustentável”, termo equivocado 

ao se considerar o conceito de Boff (2012), o melhor seria enfatizar a busca de uma 

sustentabilidade que tem como lócus a inclusão, o equilíbrio entre as relações sociais, 

ambientais e tecnológicas, atravessada pela responsabilidade, transformação e participação, 

que podem ser efetivadas nas práticas educacionais ao oportunizar o debate, a dúvida, os 

questionamentos e a construção de outras aprendizagens.  

 

4 Por um educar ambiental: pensamento em suspensão 

Associar sustentabilidade com desenvolvimento ao ver de Boff (2012) é pura retórica, 

um discurso que macula a degradação ambiental. O ser humano é seu próprio algoz. Consumo 

desequilibrado, expropriação dos recursos naturais, capitalismo global são mecanismos de 

autodestruição do humano, não do planeta, pois micro-organismos, bactérias, fungos, 

continuarão a se reproduzir livremente, neste ínterim o bem estar depende da reconstrução 

sistemática, contínua e paulatina da biosfera.  

O entendimento de que somos constituídos e constituidores do espaço que habitamos 

atravessado pela composição de sistemas ecológicos, intensificando a variedade de plantas e 

animais, oportunizando a restauração do solo, gerindo mananciais, preservando a água e o ar, 

oportuniza o vislumbre de uma vida sustentável e por si mesma complexa, que exige a 

capacidade de cuidar da Terra. 

Educar para um direito ambiental prescinde de uma conversação horizontal, múltipla 

irredutível ao uno, plausível de transformação. Exige que os educadores questionem suas 

verdades, criem outras realidades e promovam o ato de pensar, problematizar, estranhar seu 

contexto e suas certezas e provoquem outras experiências. Educar ambientalmente demanda 

respeito, ações não destrutivas, alterações no modo de ser e agir, bem como mutações no perfil 

de consumo, visto que a sociedade capitalista tem seus alicerces sobre o consumo e o lucro. 
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 Hoje, é indiscutível a importância de rever e inventar formas de viver na sociedade de 

risco, sabe-se que existem desastres naturais e inevitáveis junto a catástrofes bioquímicas 

provocadas pelas mãos humanas e, portanto, evitáveis.  

 Martins (2011) evidencia outro dilema ambiental: a irresponsabilidade da ação global 

balizada pelo mercado, na qual se ditam as regras do que é considerável aceitável a vida 

biológica do planeta e o que é transgressor. Nessa esteira de pensamento Boff (2012), dá uma 

guinada e propõe uma “ecoeducação”, afim de gerir a capacidade de pensar, problematizar, 

duvidar, conviver, cuidar e construir uma maneira sustentável de viver, não única, tampouco 

universal, e sim, possível a cada contexto histórico-geográfico-cultural.  

 
[...] os filhos e filhas desta ecoeducação que colaborou na criação de um “modo 

sustentável de viver” (Carta da Terra) seguramente serão muito diferentes dos atuais. 

Sentir-se-ão profundamente unidos à Mãe Terra, irmanados com todos os seres 

vivos, nossos parentes, preocupados com o cuidado por tudo o que existe e vive e 

com uma consciência nova, a consciência planetária que nos faz perceber que vida, 

humanidade, Terra e universo formamos uma única, grande e complexa realidade 

(Boff, 2012, p. 155). 
 

Criar uma complexa existência nesse planeta a fim de reconfigurar as relações que se 

estabelecem com o meio é propor múltiplas realidades, diferente de Boff (2012) que propõe 

uma única e grande realidade. Nesse ínterim, é preciso cuidar com as palavras de ordem, com 

as normas, com os modelos, pois as verdades que se reafirmam continuamente tornam-se 

naturais e, quase impossíveis, de serem contestadas.  

É nesse sentido que o ser humano e a educação ambiental não estão presos em um 

estratagema genético, diferente da borboleta que em seu processo de transformação 

experimenta uma autodestruição sendo-a mesma, porém, diferente. O ser humano 

experimenta uma época de destruição, decomposição, sem sequer prever processos de 

recomposição, não há em nossa biologia certezas e modelos de futuro pré-determinados, o que 

torna importante criar teorias e planos curriculares não hegemônicos, e sim possíveis, que 

foquem na educação ambiental não como panaceia e compreendam o humano em suas 

múltiplas relações. 

Incluir, transformar, consolidar uma educação múltipla, singular, imanente é 

reconhecer, articular, viver, experiências éticas, estéticas, promotoras de práticas que 

metamorfoseiem as certezas, as afirmações e os modelos únicos de educação. Reconhecer os 

seres humanos como sujeitos simbólicos, criativos, que vivem em um sistema caótico e 

conflituoso que provoca sentidos a partir da experiência é tensionar um trabalho 
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interdisciplinar que envolve muito mais do que a união entre disciplinas, extrapola a 

epistemologia e a cognição, tendo como ponto focal a vida.  
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Introdução  

À medida que o interesse econômico e as relações de poder tomaram a direção das 

ações humanas, o cuidado com o meio ambiente e o respeito às tradições foram esquecidos. 

Guimarães (1995, p. 12) afirma que “[...] o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não 

percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica 

sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais”.  

Para Latour (2016) a crise do meio ambiente, na contemporaneidade, é consequência 

da tentativa da modernidade de separar a natureza das ações humanas. O mesmo autor propõe 

que se perceba que essa época jamais conseguiu efetivar essa separação, ou em suas palavras, 

essa purificação. 

A pandemia e o isolamento, permite observar o que acontece quando reduzimos a 

emissão de poluentes, diminuindo o fluxo de automóveis e das atividades industriais. Por isso, 

é preciso repensar os processos educativos e voltar as ações para práticas mais 

interdisciplinares, integradas e transformadoras, que oportunizem aos sujeitos momentos de 

reflexão e uma mudança para conseguirmos um equilíbrio a longo prazo. Não se pode 

continuar agindo da mesma maneira após a pandemia passar. É preciso conscientizar a 

sociedade, para que não ocorra um boom na emissão de poluentes com a justificativa de tentar 

retomar a economia a qualquer custo (SAN MARTIN, Maristel; SAN MARTIN, Meister, 

2020). 

Posto isso, é necessário refletirmos sobre os efeitos da pandemia no meio ambiente e 

repensarmos: qual mundo queremos quando tudo isso passar? Assim, com essa pesquisa 

tivemos como objetivo ouvir a opinião de representantes de projetos ambientais do litoral do 

estado do Rio Grande do Sul (RS) sobre questões ambientais pós pandemia e quais soluções 

consideram mais relevantes a partir das questões propostas pelo filósofo Bruno Latour. 

Este estudo faz parte das inquietações e questionamentos em relação ao meio ambiente 

e a pandemia propostas por meio de um texto intitulado “Imaginando gestos que barrem o  

 

 1 E-mail: fanfami@gmail.com 
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retorno ao consumismo e à produção insustentável pré-pandemia”. O texto é de autoria do 

pensador francês Bruno Latour, traduzido por Déborah Danowski. 

 

Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e teve como procedimento a coleta de 

dados por meio do questionário proposto pelo filósofo Latour (2020). Assim, no mês de abril 

de 2020, foi enviado um e-mail convidando representantes de cinco instituições com projetos 

ambientais do estado do RS para refletirem sobre a pandemia e o meio ambiente a partir do 

texto de Bruno Latour. Assim, foram enviados os questionários propostos, o texto para leitura 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que de cinco projetos, quatro 

retornaram o e-mail: Praia Limpa Torres, Ecosurf/RS, Eco Imbé e Greenpeace/POA. 

Este estudo será um recorte desta pesquisa maior que envolveu cinco instituições e irá 

se dedicar ao projeto Greenpeace/POA. A escolha deste projeto, neste momento, deve-se pela 

importância de sua atuação a nível nacional e internacional, bem como, pelo alcance de seus 

projetos às comunidades, trabalhando em larga escala e várias ações simultaneamente.   

Criado em 1994, o Greenpeace/Porto Alegre vem promovendo uma série de eventos, 

não só na capital, mas também em cidades próximas. A intenção é semear na população a 

esperança de um futuro melhor para o planeta. Segundo o site2 a missão do grupo é: “Propagar 

o conhecimento sobre a importância de um meio ambiente equilibrado”. O grupo de 

voluntárias e voluntários desenvolve atividades que disseminam ainda mais esse 

conhecimento, o grupo dá atenção também às crianças, pensando nos resultados a longo prazo, 

realizando muitas atividades em escolas, que visam apresentar também a história da 

organização. 

Os dados foram organizados em uma tabela, e categorizados utilizando a técnica de 

análise de conteúdo de Bardin (2011), objetivando compreender as inter-relações das variáveis 

no questionário aplicado. As respostas trazidas aqui fazem parte das categorias: “Desastres 

ambientais” e “Consumo”. Segundo a autora, a função principal da AC é produzir um olhar 

crítico do pesquisador, sendo necessário rigor, dedicação e foco nas categorias-temáticas. 

 

Resultados  

Corroborando com as inquietações de  Latour,  Santos (2020, p. 06)  escreve  que  “A  

 

2 Site do grupo de voluntários da Greenpeace - http://greenpeaceportoalegre.blogspot.com/ 
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ideia conservadora de que não há alternativa ao modo de vida imposto pelo hipercapitalismo 

em que vivemos, cai por terra numa pandemia”. Para tanto, torna-se importante aproveitar o 

momento e refletirmos sobre a maneira como estamos interferindo na natureza e, mais ainda, 

o que estamos dispostos a melhorar como indivíduos e como seres sociais para que tenhamos 

uma harmonia entre natureza e sociedade. 

Assim, apresentamos a questão 1: Quais as atividades agora suspensas que você 

gostaria que não fossem retomadas? Na categoria “Desastres ambientais” a entrevistada 

coloca: “A exploração de combustíveis fósseis. Shoppings Centers”. 

Alterações no meio ambiente são reflexos do que fundamenta a modernidade, que, 

segundo Latour (2016) caracteriza-se pela separação entre a natureza e a cultura. O homem 

vem realizando mudanças no meio ambiente e como resultado causando desastres ambientais. 

Um exemplo disso foi o rompimento da barragem na cidade de Mariana em Minas Gerais (em 

novembro de 2015), a barragem pertencente à Mineradora Samarco S.A., provocou a liberação 

de uma onda de lama de mais de dez metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos.  

Krenak (2020) conta que sugeriu naquela época a suspensão das atividades humanas 

que ocorressem sobre o corpo do rio, em pelo menos cem quilômetros nas margens direita e 

esquerda, até que o rio voltasse a ter vida. A resposta a sua sugestão foi que seria impossível 

parar as atividades, depois de seis anos percebemos que é possível, e tudo parar por conta da 

pandemia.   

Na questão 2, a entrevistada é levada a refletir sobre sua resposta anterior, sendo 

indagada da seguinte forma: Descreva por que essa atividade lhe parece 

prejudicial/supérflua/perigosa/sem sentido e de que forma o seu desaparecimento/suspensão/ 

substituição tornaria outras atividades que você prefere mais fáceis /pertinentes. Ainda na 

categoria “Desastres ambientais”, para a entrevistada, 

A exploração de fósseis é um grande desastre ambiental em todos os cantos do 

planeta. Poluir mares e toda a vida marinha, polui o ar e é responsável pelo 

aquecimento do planeta. Sem dar lugar às geniais Energias Renováveis, menos 

poluidoras e que geram mais empregos saudáveis. O consumismo dos shoppings 

deve parar. Aprendemos a consumir o que não precisamos! Voltar a frequentar os 

pequenos comércios dos bairros é mais saudável e mais humano. Sem tantos apelos 

comerciais a aquisição de supérfluos, que explicam o colapso da produção industrial 

que é altamente poluidora. 
 

 O Brasil tornou-se dependente de materiais a base de petróleo e seus derivados. No 

entanto, existem outras alternativas para minimizar os efeitos do petróleo para sociedade e 

para o meio ambiente. Algumas alternativas sem esgotar os recursos naturais, como a energia 
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eólica, assim como a energia solar, energia das ondas e marés e energia de biomassa. Ao longo 

das últimas décadas, mesmo com essas considerações para o uso das energias renováveis, o 

que podemos perceber em relação à espécie humana é o descaso com outras formas de vida. 

Novamente Latour (2020) elucida, 

Uma coisa leva a outra: se cada um de nós começar a fazer esse tipo de pergunta 

sobre cada aspecto de nosso sistema de produção, podemos nos tornar efetivos 

interruptores da globalização – tão efetivos, pois somos milhões, quanto o famoso 

coronavírus em sua maneira única de globalizar o planeta. O que o vírus consegue 

com a humilde circulação boca a boca de perdigotos – a suspensão da economia 

mundial – nós começamos a poder imaginar ser para nós também possível, que 

nossos pequenos e insignificantes gestos, acoplados uns aos outros, conseguirão: 

suspender o sistema produtivo (p. 2).  
 

O problema do coronavírus e da má relação do homem com a natureza não são só 

problemas de saúde e meio ambiente, são também um problema social. 

A questão 3 pede a entrevistada: Que medidas você sugere para facilitar a transição 

para outras atividades daqueles trabalhadores/empregados/agentes/empresários que não 

poderão mais continuar nas atividades que você está suprimindo? Esta resposta, como para as 

demais daqui adiante categoria “Consumo” emergiu para dar corta da complexidade das 

respostas. Assim, a entrevistada sugere a retomada de serviços que estão em desaparecimento 

como: [...] sua proliferação. Novos/antigos empregos criados como jardineiros para escolas e 

praças, sapateiros, costureiras, artesãos, etc. Consultores para hortas urbanas economia 

circular”. É importante pensar soluções para os problemas causados pela espécie humana. 

Aliás essa é a proposta de Latour (2020), quando diz: 

Daí a importância fundamental de usar este tempo de confinamento imposto pela 

pandemia para descrevermos, primeiro cada um por si, depois em grupo, aquilo a 

que somos apegados, àquilo de que estamos dispostos a nos libertar, as cadeias que 

estamos prontos a reconstituir e aquelas que, por meio do nosso comportamento, 

estamos decididos a interromper (p. 01).  

 

A Economia Circular é vista como uma ruptura ao modelo capitalista de abusos e usos 

indevidos dos recursos naturais e propõe a circulação de bens extraídos em uma cadeia 

produtiva integrada. A entrevistada evidência que, para os indivíduos envolvidos em 

atividades ambientais, a economia circular entra como uma opção viável para o reequilíbrio 

ambiental. Assim: 

A criação de sistemas de reparo, reuso e remanufatura, além de uma reciclagem 

efetiva, permite que matérias-primas introduzidas em cadeias de produção 

mantenham ou mesmo aumentem seu valor. Portanto, a economia circular é um 

sistema industrial intencionalmente reparador ou regenerativo, que traz benefícios 

operacionais e estratégicos, bem como um enorme potencial de inovação, geração 

de empregos e crescimento econômico (SEHNEM; PEREIRA, p. 36, 2019). 
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A questão 4 propôs pensar: Quais as atividades agora suspensas que você gostaria que 

fossem ampliadas/retomadas ou mesmo criadas, a partir do zero? A entrevistada ressalta 

resgate de profissões mais orgânicas, “floriculturas, alfaiataria, estofadores, escolas sob uma 

ótica integradora, mais humana, criativa, sem sobrecarga de horas em atividades que não 

contribuem para o fomento da ciência, criatividade e Educação Artística/Musical/Teatral” 

Lima et al. (2019) em seu trabalho traz a preocupação de Bruno Latour com o 

apagamento das redes que sustentam a Ciência já na escola. E, aqui encontra-se o perigo, pois 

temos como fonte de “verdade” apenas um dos pólos (sociedade/sujeito ou natureza/objeto) e 

não todas as proposições que se deslocam formando a rede e os atores, fazendo com que o 

aluno não tenha um conhecimento profundo sobre temas ambientais e científicos e, por vezes, 

quando adultos caiam em armadilhas como as fake news. Para tanto: 

A última questão: Como construir Sociedades Sustentáveis aproveitando a 

oportunidade que a crise climática e de saúde mundial nos proporciona? Para a entrevistada é 

preciso pensar na redução do consumo exacerbado de supérfluos, “Trocando ideias com 

amigos, vizinhos, pressionando os governantes a investir nas instituições públicas e reduzindo 

o consumo de supérfluos e principalmente reduzindo o uso e consumo de objetos de plástico”. 

Talvez aqui seja fundamental pensar mais uma vez no papel da educação e, principalmente da 

educação ambiental, que tem sido um componente importante para se repensar as teorias e 

práticas que fundamentam as ações educativas, sendo em contextos formais e/ou informais, 

orientando para a solução dos problemas voltados para a realidade local.  

 

Considerações Finais 

É urgente e necessário pensar o quanto o movimento do negacionismo científico 

interfere nas políticas públicas relativas ao meio ambiente. Nesse movimento de repensar 

nossas ações como sujeitos-cidadãos, os projetos ambientais têm um papel fundamental, por 

meio da educação ambiental, e na elaboração de políticas públicas para o meio ambiente. 

Traçando um paralelo com a perspectiva Latouriana, abordada na obra “Políticas da Natureza: 

como fazer ciência na democracia”, o autor deixa evidente que “[...] as ciências entram na 

democracia, de sorte a redefinir a vida pública como composição progressiva de um mundo 

comum" (LATOUR, 2004, p. 39). 

A educação ambiental apresenta, em toda a sua dinâmica, a importância da 

participação individual e coletiva no cuidado com o ciclo natural da vida. A conscientização 

das questões ambientais vem a partir do encontro com o equilíbrio, nas relações constituídas 
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entre os seres vivos e os recursos naturais. Com isso, o despertar das ações, dos valores 

ambientais e sociais na escola e na comunidade se inicia para que, aos poucos, as ações se 

multipliquem e permeiam outros locais e outras pessoas. Chegando à participação efetiva e 

construtiva, com o respeito à biodiversidade e a consequente melhoria na qualidade de vida 

dos indivíduos. 
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Aspectos emocionais e qualidade de vida de professores e professoras: uma 

investigação em tempos de isolamento social 
 

Luiz Gonzaga Lapa Junior1 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Saúde mental, Isolamento social, Qualidade de vida. 

 

Introdução 

Vivenciamos momentos de fragilidade e possível perda de identidade com o 

confinamento imposto pela Covid-19. Independentemente das funções desempenhadas, as 

pessoas reduziram drasticamente o contato físico com o próximo. Isto fica mais evidenciado 

no corpo docente. A rotina alterou o modo como as aulas são preparadas, bem como 

evidenciamos uma grande cobrança por produtividade. Paralelo, há a realidade em lidar com 

diferentes recursos tecnológicos para a produção de aulas, reuniões online com gestores, 

elaboração e correção de inúmeras atividades, pensar e descobrir novas metodologias, manter 

o maior quantitativo de alunos concentrados em um ambiente virtual por turma, e todo esse 

processo tem que ser incorporado às novas práticas docentes. Neste sentido, cabe à educação 

reorganizar o processo de conhecimento, “a partir de novas premissas, utilizando-se de todas 

as dimensões de que o ser humano dispõe, sejam elas racionais, emocionais, intuitivas e 

corporais, (...) que permitam rearticular seus valores, sua qualidade de vida e sua participação 

social” (DANSA, PATO, CORRÊA, 2014, p.210).  

Simultaneamente aos novos desafios que se descortinam, em muitos casos, os docentes 

se defrontam com os trabalhos domésticos e os cuidados com a família. Vivenciar essas 

demandas e manter a saúde mental satisfatória é o desafio para os docentes.  

Neste atual panorama social, torna-se significativo verificar a qualidade de vida dos 

docentes e compará-la ao estado emocional. Estudos sobre qualidade de vida buscam 

compreender o bem-estar dos indivíduos, seja como sinônimo de saúde, felicidade ou por 

conceitos que “buscam dar conta de uma multiplicidade de dimensões discutidas nas 

chamadas abordagens gerais ou holísticas” (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). 

Neste olhar, a concepção de educação ambiental adotada neste trabalho segue o 

entendimento das autoras Dansa, Pato e Corrêa (2014), qual seja, uma educação ambiental 

que: 

...visa resgatar a articulação entre os aspectos pessoais, socioculturais e naturais que 

dão sustentação à vida no planeta, de forma a recuperar a compreensão de que a 

qualidade e a sustentabilidade da vida incluem tanto a saúde das pessoas e grupos 

quanto a do próprio ambiente onde estes vivem (p.210). 
 

1
 E-mail: lapalipe@gmail.com 
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Este trabalho segue o conceito de qualidade de vida segundo Gill e Feinstein (1994, 

apud ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004, p. 154) que citam:  

qualidade de vida não inclui somente fatores relacionados à saúde, tais como bem-

estar físico, funcional e mental, mas também elementos não relacionados à saúde 

como trabalho, família, amigos e circunstâncias de vida. [...] o elemento subjetivo é 

essencial na avaliação da qualidade de vida de um indivíduo ou de um grupo, pois 

os indicadores sociais por si só não seriam capazes de defini-la já que as pessoas 

reagem diferentemente a circunstâncias semelhantes. 
 

Para compreender como estão as emoções de professores e professoras nos aspectos 

pessoais, no trabalho remoto e no isolamento social, relacionando à qualidade de vida, está 

sendo realizada uma pesquisa em um município de Goiás com docentes da rede pública de 

ensino da educação básica. O objetivo dessa pesquisa visa compreender o estado emocional e 

a qualidade de vida do corpo docente deste município para a implantação de projetos 

interventivos intentando melhorias no processo de acolhimento e auxílio para a produção de 

metodologias diferenciadas nas diversas áreas do conhecimento. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma investigação quantitativa de pesquisa survey para a coleta de dados e 

informações sobre as opiniões dos docentes quanto aos impactos do isolamento social, 

trabalho remoto, e sua qualidade de vida. Parte do formulário foi estruturado em assertivas a 

partir de questionamentos realizados pela equipe pedagógica do município estudado. A 

participação foi voluntária, mantendo o anonimato.  

Participantes 

A amostra consistiu de 161 respondentes (141 do gênero feminino) na faixa de idade 

entre 25 a 56 anos, e maioria (66,5%) com estado-civil casado(a). 

Instrumentos 

Na perspectiva do isolamento social e trabalho remoto, o formulário é composto por 

18 itens que abordam assuntos do cotidiano de professores e professoras nesses momentos de 

pandemia. Citam-se as seguintes assertivas como variáveis: “a saúde mental está saudável”; 

“os relacionamentos em casa ou com a família melhoraram”; “sinto-me satisfeito(a) com a 

atual maneira de trabalhar”. Foi levantado o perfil sociodemográfico dos respondentes com as 

variáveis de gênero, idade, estado-civil, formação, escolaridade, entre outras.  Como 

instrumento de análise utilizou-se uma escala Likert de cinco pontos, onde 1 = nunca a 5 = 

sempre. 

No enfoque da qualidade de vida, foi utilizado como instrumento a Escala de Bem-

Estar Subjetivo – EBES, de Albuquerque e Tróccoli (2004), composta pelas dimensões do 
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afeto positivo, afeto negativo e qualidade de vida. A pesquisa analisou a dimensão da 

qualidade de vida, constituída por 15 itens com assertivas sobre a vida atual dos docentes. 

Exemplifica-se como variáveis: “estou satisfeito com minha vida” e “minha vida poderia estar 

melhor”. Utilizou-se uma escala Likert de cinco ponto, onde 1 = discordo plenamente até 5 = 

concordo plenamente. 

Procedimentos 

O formulário foi elaborado no Google Forms e distribuído ao corpo docente do 

município, sob a coordenação da equipe pedagógica da Secretaria de Educação do município 

estudado. Inicialmente, deu-se o prazo de duas semanas para o preenchimento do instrumento, 

sendo prorrogado por mais uma semana. Os dados foram analisados pelo programa Statistical 

Package for the Social Sciences – SPSS, versão 23.  

A pesquisa está em andamento, motivo pelos quais os resultados analisados são 

preliminares. 

 

Resultados 

Para medir o grau de relacionamento entre as variáveis utilizou-se a técnica estatística 

de correlação com aplicação do índice de correlação de Spearman (rho). 

Das assertivas relacionadas ao isolamento social, 82,4% dos respondentes apontaram 

que sua liberdade foi afetada promovendo sentimentos de preocupação, desgosto e 

descontentamento. 

Abordados se o trabalho doméstico aumentou, 93,6% acenaram positivo indicando um 

possível acúmulo dessas funções com outras demandas, como o trabalho escolar. 

Sobre a saúde mental dos docentes, os resultados indicam que foi afetada durante o 

isolamento social, demonstrando pouco otimismo pela vida, indicando maiores momentos de 

tristeza do que alegria, conforme Quadro 01 abaixo: 

  

Quadro 01: Correlações entre as assertivas do isolamento social e da qualidade de vida (EBES) 

Item do isolamento 

social 
Item da qualidade de vida 

Índice de 

Correlação 

A saúde mental está 

saudável 

Avalio minha vida de forma positiva 0,344** 

Considero-me uma pessoa feliz 0,288** 

Tenho mais momentos de tristeza do que de 

alegria na minha vida 
- 0,328** 

Fonte: Próprio autor  ,   ** Nível de significância de 0,01 
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Questionados sobre a manutenção do autocontrole em suas emoções e medos, os 

resultados indicam que os docentes tiveram dificuldade em manter o controle emocional, 

alternando instantes de felicidade e tristeza na vida. O quesito autocontrole nas emoções 

apresentou correlação moderada e positiva com a variável “Tenho aproveitado as 

oportunidades da vida” (rho=0,308, p<0,01), e correlação negativa com “Minha vida está 

ruim” (rho= -0,262, p<0,01), da dimensão qualidade de vida. 

Para os docentes, há restrições quanto a atual maneira de trabalhar, ou seja, não estão 

satisfeitos com o trabalho remoto, demonstrado no Quadro 02. Esta insatisfação pode gerar 

sentimentos negativos como tristeza e descontentamento, causando pouco interesse e baixa 

produtividade no trabalho pedagógico. 

Gráfico 01: Estatística de Ssatisfação com o trabalho remoto. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Conclusões 

Há indicações de fragilidade quanto a saúde mental dos docentes durante o isolamento 

social, cujas informações evidenciam momentos de infelicidade e insatisfação na qualidade 

de vida. As adversidades na saúde mental podem causar a sensação de pânico, evidenciando 

aborrecimentos e desprazeres na vida. 

Os resultados apresentados pelos docentes têm indícios de descontentamento na nova 

forma de trabalhar com aulas online, podendo interferir tanto na vida pessoal dos docentes 

quanto no rendimento escolar dos estudantes. A educação pressupõe a atuação nos processos 

socializadores dos docentes, relacionados com fatores e aspectos socioambientais. 

Torna-se prudente ponderar as possíveis consequências decorrentes deste estado 

emocional dos docentes no momento de retorno às atividades escolares presenciais. Nesse 

momento, é fundamental que o docente esteja em condições satisfatórias, aceitáveis e 
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adequadas de saúde para manter o contato com o estudante e promover a continuidade da 

formação acadêmica. 

Entre as dimensões da Educação Ambiental, estão suas contribuições para a promoção 

da saúde pública, desde a prevenção de doenças, endemias e epidemias até as ações diretas de 

intervenções em ambientes ou comunidades de risco quanto a diversos aspectos ambientais, 

prioritariamente, o próprio ambiente interior dos indivíduos. Desta forma, recomenda-se a 

construção de projetos interventivos com o corpo docente visando, entre outros aspectos, o 

acolhimento coletivo aos docentes (autoestima e confiança); a produção de aulas mais 

criativas e o ensino de metodologias diferenciadas para as diferentes áreas do conhecimento. 
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Quadros, afetos e enfrentamentos na atuação em Psicologia Socioambiental 

 

Jessica Isis Faria1 

Carlos R.S. Machado 

 
Resumo: O trabalho apresenta uma reflexão relacionada à Psicologia Socioambiental associando atividades da 

Rede de Atenção Psicossocial e hortas coletivas em seu potencial terapêutico nestes tempos de pandemia 

(COVID-19), bem como após. Sustentam criticamente a reflexão elementos da história brasileira de exclusão, 

dominação e discriminação, das políticas de saúde e de soberania popular, visando  desenvolver tais experiências 

junto às classes, setores populares e a Rede de Atenção Psicossocial na cidade. A partir do caso relatado, a 

experiência de hortas coletivas das Casas de Estudantes da FURG/Rio Grande-RS, buscamos dialogar com os 

teóricos apresentados. 

 

Palavras-chave: Psicologia Socioambiental; Hortas Coletivas; Rede de Atenção Psicossocial. 

 

 

 

 

Frames, affects and confrontations in the performance in Socio-Environmental 

Psychology 

 
Abstract: The work presents a reflection related to Socio-Environmental Psychology associating activities of 

the Psychosocial Care Network and collective gardens in their therapeutic potential in these pandemic times 

(COVID-19), as well as after. Critically support the reflection elements of the Brazilian history of exclusion, 

domination and discrimination, health policies and popular sovereignty, aiming to develop such experiences with 

the classes, popular sectors and the Psychosocial Care Network in the city. From the case reported, the experience 

of collective gardens of the Student Houses of FURG / Rio Grande-RS, we seek to dialogue with the theorists 

presented. 

 
Keywords: Socio-Environmental Psychology; Collective gardens; Psychosocial Care Network. 
 

 

 

 

Marcos, afectos y enfrentamientos en la actuación en Psicología Socioambiental 

 
Resumen: El trabajo presenta una reflexión relacionada a la Psicología Socioambiental asociando las actividades 

de la Red de Atención Psicosocial y huertas colectivas en su potencial terapéutico en estos tiempos de pandemia 

(COVID-19), así como después de ello. Sostienen críticamente la reflexión aspectos de la historia brasileira de 

exclusión, dominación y discriminación, de las politicas de la salud y de soberanía popular, con visa en el 

desarollo de experiencias junto a las clases y sectores populares y la Red de Atencióm Psicosocial en la ciudad. 

Partiendo del caso expuesto, la experiencia de las huertas colectivas de las Casas de Estudiantes de la FURG/ 

Rio Grande - RS, buscamos dialogar con los teóricos presentados. 

 
Palabras clave: Psicología Socioambiental; Huertas Colectivas; Red de Atención Psicosocial. 
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Introdução 

Visando a Educação Ambiental em tempos de distintas crises (ambiental, climática e 

pandêmica), a Psicologia pode ser um instrumento ao proporcionar um campo de 

oportunidades para ressignificações necessárias neste momento, e além dele. Mas, para isso é 

preciso rever nossa relação com a natureza e, constituir/produzir nossa subjetividade partindo 

do pressuposto que, a humanidade, não existe sem o meio ambiente, ou seja, os humanos não 

vivem separados da natureza e dos demais seres vivos. A ideia de separação e de superioridade 

de uns humanos sobre os outros/as e a natureza foi produzida nos últimos 200/500 anos no 

processo de emergência da modernidade capitalista (QUIJANO, 2014). Neste sentido, sua 

superação deverá passar por encontrarmos um equilíbrio para habitar os espaços naturais do 

planeta e utilizá-los de maneira saudável e sustentável como parte da superação daquelas 

ideias dominantes/hegemônicas. 

A Psicologia Ambiental têm sua gênese após a Segunda Guerra Mundial com intuito 

de promover o restabelecimento das ‘ordens psicológicas” e reconstrução das cidades 

abaladas no pós-guerra, possuindo o viés científico-comportamental, presente nas origens da 

Psicologia Social europeia e norte-americana, voltando-se, então, para as descobertas e 

análises de normas ambientais e sociais. Portanto, normas e descobertas relacionadas à 

sociedade vigente entendida como a base daquela separação dos séculos anteriores. Por 

conseguinte, a lógica de atendimento manicomial se fez presente neste momento da nova 

abordagem psicológica (DE OLIVEIRA TASSARA, ARDANS-BONIFACINO & DE 

OLIVEIRA, 2013), na qual se localizavam estruturas de opressões imbricadas em um 

atendimento tradicional de higienização social. Contudo, com o surgimento da Psicologia 

Social, em contraposição àquela, na América Latina e no Brasil ao final dos anos 1970, se 

contextualizaram em práticas interseccionais e saberes que analisam o contexto 

da  territorialidade em que os sujeitos institucionalizados habitam; bem como, mais 

recentemente, seus desdobramentos desde a decolonialidade e sua ressonância sobre as 

diversidades características, muitas vezes, únicas do contexto brasileiro e latinoamericano2.  

 

 

 

 2 A questão da relação do indivíduo, do individualismo [a individualização] é controversa no campo do debate 

crítico, digamos assim, pois de um lado se confunde o indivíduo com a individualização decorrente da efetivação 

da ideologia liberal, onde se anula o primeiro subsumindo-o a um coletivismo sem indivíduos, portanto sem 

relações entre eles e o mundo (natural e social); e de outro, no capitalismo, uma sociedade sem relações, onde o 

indivíduo é o centro do mundo, onde a sociedade não existe, onde as “desigualdades são naturais, são da natureza 

humana” (presidente da sociedade rural uruguaia, EXPOPrado, 2020, Brecha, 2 outubro de 2020).  
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O indivíduo humano, como espécie humana se desenvolve em duplo sentido. 

A individualidade se desenvolve ao curso de sua vida dentro dos próprios 

indivíduos; mas a individualização do homem [diríamos na atualidade, dos 

humanos, autores] se desenvolve ao longo da história, sendo ao mesmo 

tempo um fato social e histórico. Cada época apresentou seu tipo dominante 

de individualidade. (LEFEBVRE, 2013) 3
 

 

Nas discussões que permeiam a Saúde Coletiva desde a percepção holística entre 

ambiente, como contexto socioambiental que estamos inseridos, e a psique (indivíduo) num 

emaranhado de três aspectos ou elementos (o indivíduo (psique) em relação com outros e a 

natureza/meio ambiente, como socioambiental; e a percepção/concebido/perspectiva)4. Nessa 

lógica de atuação, a Psicologia Social se destaca por se diferenciar enquanto agente da 

transformação e proporcionar a atenção à saúde de forma subversiva à lógica colonial psi, 

hegemônica que coloca sobre o indivíduo, apenas, seu foco da ação terapêutica.   

A Psicologia Socioambiental convulsiona o modelo epistemológico de dominação, 

poder e angústia que o sistema capitalista causa na população brasileira [focado no indivíduo 

isolado], ao possibilitar uma nova lógica de percepção do eu com o coletivo (LANE, 1999). 

Portanto, compreender as possíveis atuações da Saúde Coletiva é necessário para responder 

às perguntas: Que mundo estamos/vivemos? e “Que mundo queremos?”. E neste processo de 

identificação/diagnóstico de um; podemos pensar e agir no sentido de efetivar/fazer/produzir 

o outro, o mundo que queremos. Neste trabalho, buscamos através de uma experiência 

desenvolvida, e em desenvolvimento, nas casas de estudantes da FURG, das hortas e da 

agroecologia, pensarmos indícios deste outro mundo possível que vimos produzindo como 

utopia, desde já, desde este momento5. 

A agroecologia, com isso, pode se tornar uma ferramenta fundamental no combate às  

 

3 LEFEBVRE, Henri. Marxismo. (p. 59-60) Porto Alegre: LP & M, 2013. A questão pode ser ampliada, 

relacionado ao debate neste campo do conhecimento, em: REICH, Wilhelm. Materialismo Dialéctico e 

Psicanálise. Lisboa: Presença. SILVEIRA, Paulo e DORAY, Bernard (org.). Teoria marxista da subjetividade. 

São Paulo: Vértice, 1989.  
 4 De maneira um pouco diferente, Henri Lefebvre, disse, de que no “desenvolvimento social do indivíduo, se 

encontram os  emaranhados e conflitos de três aspectos ou elementos: um elemento natural (hereditariedade, 

raça, fisiológico, etc.), um elemento “refletido” (aspas, autores), referente à educação, cultura, etc.; e um ilusório, 

como devaneios, imaginação, etc. (p.59-60). 
5 O vimos, se refere à experiência dos acadêmicos das casas de estudantes, em particular da autora deste trabalho; 

mas também de outras experiências, como aquelas vivenciadas e estudadas pelo segundo autor, in: Machado, 

Carlos , et. al. Agricultura periurbana e extensão universitária:limites e possibilidades no combate à Fome e à 

miséria: uma análise a partir da experiência da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) nos municípios 

de Rio Grande e São José do Norte (RS). Brasil:MDS/Secretaria de combate à fome, 2014; também, a dissertação 

de BRUNO MORAES, amplia as reflexões das possibilidades da agroecologia e da permacultura nesta utopia 

de outro mundo possível, sem ilusões. <https://argo.furg.br/?BDTD 11256>, Acesso em: 03 out. 2020. 
 

https://argo.furg.br/?BDTD11256
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mudanças climáticas e no contexto simbólico da mente (Life in Syntropy, 2015), bem como a 

conjuntura e atravessamentos que a Psicologia brasileira tem como enfrentamento diante de 

uma pandemia nacional, considerando, o cenário sócio-político. Assim, espera-se que os 

resultados obtidos por meio da interdisciplinaridade e diálogos entre  Psicologia  e  Educação 

Ambiental possam articular e popularizar os debates realizados na escrita acadêmica para além 

dos muros da universidade. 

 

Fundamentação Teórica 

 A intersecção entre Psicologia e Educação Ambiental ocorre por meio de estudos 

analíticos sobre Saúde Coletiva, de maneira a integrar o contexto histórico de surgimento da 

Psicologia Social, aos desdobramentos da sociedade brasileira e latinoamericana e, também, 

com as crises ambientais e sanitárias insurgentes. Realçando, assim, a potência de envolver a 

territorialidade nos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  

De acordo com Silvia Lane (1985), a Psicologia Social estuda a relação da 

individualidade diante da sociedade, como se organizam para garantir sua sobrevivência 

cultura, costumes, valores e instituições necessárias para a continuidade da nação. De forma 

institucional, a RAPS propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso 

e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro do território ocupado 

pelo usuário do dispositivo. A rede têm como objetivo articular ações e serviços de saúde em 

diferentes níveis de complexidade, e, também, deve se manter como resistência em momentos 

de crise e potente nos momentos de cuidado e participação social. Propondo, assim, 

acessibilidade àqueles que se encontram à margem dos serviços públicos e, 

consequentemente, mais suscetíveis aos impactos socioambientais.  

Nesta lógica de participação popular, para além de um serviço de (re)integração da 

RAPS com o território ocupado, as hortas urbanas podem ser altamente produtivas, garantindo 

o aporte de vegetais para muitas pessoas. No estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER - RS), são 1.173 iniciativas de 

hortas urbanas e periurbanas, abrangendo 130 municípios.  

Segundo Miguel Altieri (2020), um canteiro de 10m² pode produzir até 200 kg de 

vegetais por ano, satisfazendo 55% das necessidades anuais de 5 pessoas, podendo, então, ser 

fonte principal ou complementar na alimentação de usuários, funcionários e comunidades no 

entorno do dispositivo de serviço à saúde. Além dos benefícios na alimentação (MINISTÉRIO 

https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
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DA SAÚDE, 2014), o resgate do saber-fazer, tradicionalmente, ecológico, causam influências 

na saúde mental por meio da hortoterapia (BRANCO & ALCÂNTARA, 2011). 

Buscando, então, associar a atuação psi com a Agroecologia, encontramos diversas 

temáticas que orbitam a ecologia social, tais como: a agricultura familiar, o consumo de 

PANC, a economia solidária e a decolonialidade, tais debates que permeiam a política 

ambiental devem ter a participação popular no desenvolvimento desses serviços públicos.  

 

Metodologia 

Neste trabalho focaremos a prática de pesquisa resulta de reflexões, considerações e 

vivências hortoterapêuticas no ambiente da Casa de Estudantes Universitários (CEU/FURG), 

especialmente no contexto pandêmico do Coronavírus (Covid-19), entre os meses de fevereiro 

à setembro de 2020, que busca analisar a RAPS, em Rio Grande-RS, como um espaço viável 

de promoção de saúde mental por meio de práticas ecológicas sociais sustentáveis. O estudo, 

também, propõe analisar de forma ampliada a potencialidade de hortas coletivas na promoção 

de saúde mental em período(s) pandêmico(s) e pós-pandêmico(s). Para registro dos desafios, 

oportunidades e esperanças foram realizadas revisões de literatura e produções audiovisuais 

sobre os temas, bem como, a análise empírica da autora sobre a experiência de cultivar em 

hortas coletivas. Logo, a escrita se caracteriza por ser narrativa-analítica. 

 

Resultados e Discussões 

A RAPS integra os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de atenção 

básica, atenção psicossocial estratégica, atenção de urgência e emergência, atenção de caráter 

transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e estratégias de 

reabilitação psicossocial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Esses acolhimentos entre as 

pessoas e os locais de atendimentos para suas especificidades está presente nos princípios para 

o cuidado na RAPS com o intuito de construir projetos terapêuticos singulares. As redes 

constituem, também, a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) e propõe garantir a livre 

circulação dos usuários pelos serviços, pela comunidade e pela cidade, pois considerar as 

subjetividades do coletivo proporciona possibilidade para novas produções de sentido, 

(GUIMARÃES & NEVES DA SILVA, 2016). 

Os fios condutores do contexto das múltiplas crises podem ser encontrados na força 

motriz da destruição social e ambiental, o capitalismo (MACHADO, et al, 2020) como as 

características centrais deste momento em que vivemos no atual sistema. Sistema hegemônico 
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e normativo de dominação que tem acrescido de ataques à democracia e à cidadania no 

contexto político brasileiro atual e, no mundo, refletem as vísceras da desigualdade no âmbito 

nacional e, mundial articulando as três crises referidas; e por conseguinte, ampliando os 

sofrimentos psicológicos da população humana do planeta, deixando-os ainda mais em 

evidência6. Portanto, o sistema capitalista engendrado nas vulnerabilidades socioeconômicas, 

opressões, violências de gêneros e genocídios étnico-raciais tecem os modos mais viscerais 

de nos manter às amarras socioambientais que caminham para o colapso civilizacional. 

O genocídio dos povos tradicionais da terra e da água demonstra como a necessidade 

de dominar e capitalizar, acometido à essas populações no período colonial brasileiro, 

reverbera até os dias atuais na forma da injustiça ambiental por parte dos grupos e setores 

dominantes do capitalismo brasileiro. Eduardo Galeano enuncia que o contato com pessoas 

brancas, para o indígena, continua sendo o contato com a morte (GALEANO, 1978). Tal 

configuração histórica, demonstra que violações à natureza, podem se constituir como 

violações nos corpos indígenas. Portanto, preservar a integridade ancestral e os ecossistemas 

é respeitar o direito à vida dos povos originários nacionais (Art. 5º, CF/88). Situação de 

exploração que vem desde as capitanias hereditárias do Brasil, ato político que pode ser 

considerado como o início dos sistemas latifundiários brasileiros (GALEANO, 1978). Mas 

que, ampliou-se com a escravidão de outros seres humanos até 1888, e que depois se manteve 

através das relações e práticas racistas até o presente, inclusive, servindo-se da psicologia 

tradicional para justificá-las. Portanto, a produção e a manutenção de espaços da burguesia e 

sua opressão à pessoas pobres, pretas, mulheres, crianças, idosos, precários, invisíveis, que 

atualmente são as vítimas mais recorrentes dos efeitos dos problemas socioambientais de seus 

sistema em crise. Cabe salientar que, ainda que, a criação de gado atual se edifica, 

historicamente, nessa lógica capitalista latifundiária, que gera impactos na biodiversidade do 

cerrado, desmata a Amazônia e provoca, intencionalmente, incêndios no pantanal; assim, 

como na proliferação das pandemias como a atual do Covid-197. 

 

6 Diríamos, não só dos humanos, pois, também, estão sendo identificados sofrimento e estresse nos animais 

domésticos; sofrimento naqueles que são apenas “coisas” nas  agrogranjas e agroindústrias que visam apenas o 

lucro capitalista; assim, como também nos ecossistemas que, em decorrência da relação de exploração sem fim 

e destruição do modo de produzir hegemônico global, nos levou ao desequilíbrio sociometabólico das 

sociedades  humanas atuais em sua relação com a natureza/meio ambiente.  
7 Ver: Ebola, doença do colonialismo, Rob Wallace, www.outraspalavras, 08/2019, 

<https://outraspalavras.net/author/robrodrickwallace/>. Acesso em: 03 out. 2020.; Destruição ambiental e 

agronegócio: biólogo evolutivo revela origens do novo coronavírus, diz Rob Wallace,; 

<https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/64761/destruicao-ambiental-e-agronegocio-

biologo-evolutivo-revela-origens-do-novo-coronavirus> Acesso em: 03 out. 2020. 

https://outraspalavras.net/author/robrodrickwallace/
https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/64761/destruicao-ambiental-e-agronegocio-biologo-evolutivo-revela-origens-do-novo-coronavirus
https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/64761/destruicao-ambiental-e-agronegocio-biologo-evolutivo-revela-origens-do-novo-coronavirus
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A desigualdade ano atendimento de saúde no Brasil, assim como a injustiça ambiental, 

se expressa do mesmo modo, em quem é atendido pelo SUS, uma vez que, nos serviços 

utilizados    há   predomínio   de   mulheres,  crianças,  pessoas  pretas,  com  baixa  renda  e 

escolaridade, como indica o perfil sociodemográfico do sistema. Heleieth Saffioti, em seu 

livro “A mulher na sociedade de classes: Mito e Realidade” exemplifica como se 

desdobrou/desdobra a relação entre gênero e capital8: 

 

A tradição de submissão da mulher ao homem e a desigualdade de direitos entre os 

sexos não podem, contudo, ser vistas isoladamente. Sendo a família a unidade 

econômica por excelência nas sociedades pré-capitalistas, a atividade trabalho é 

também desempenhada pelas mulheres das camadas menos privilegiadas. Embora 

não se possa falar em independência econômica da mulher (esta é uma noção 

individualista que nasce com o capitalismo), pois o trabalho se desenvolvia no grupo 

familiar e para ele, o mundo econômico não era estranho à mulher. (SAFFIOTI, 1978) 
 

Portanto, na atuação psi, se faz substancial conseguir compreender que as 

vulnerabilidades e as marginalizações estão associadas à incapacidade histórica do país e, 

também, que seus fatores de criação e regeneração têm origem no processo histórico 

capitalista de dominação e nas relações sociais desiguais em que estamos imersos e que se 

articula a própria realidade do capitalismo.  

Sendo assim, no processo de superação de tais condições e relações, a horticultura, 

então como tecnologia de saúde mental, pode ser operacionalizada dentro dos programas do 

SUS, transformando a lógica manicomial em um processo de sociabilidade participava na 

comunidade e no território de atuação psicológica. Mas, não somente aí, mas também em 

outros espaços com uma tecnologia útil nesta caminhada, assim como no pós-Covid19 e, no 

próprio, capitalismo. Visto que, práticas de horticultura terapêutica no Brasil, demonstram que 

estas promovem benefícios biopsicossociais que podem ser utilizados por diversos tipos de 

serviços de saúde (DE SOUZA & MIRANDA, 2017). O processo de implementação de hortas 

agroecológicas terapêutica no SUS, ou mesmo espaços verdes,  reverbera a potência da 

atenção à Saúde Coletiva e atua como uma prática de socialização e conscientização 

socioambiental, uma vez que, a relação dos sujeitos e o local que habitam é indissociável 

(COSTA, et al, 2015).  

Nas Casas de Estudantes 3 e 4 do campus Carreiros - FURG (Rio Grande - RS), 

funcionam hortas comunitárias cultivadas e consumidas pelos próprios moradores da CEU, 

contando com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e de funcionários da 

 

8 Não é a troco de nada que governos neoliberais e de direita tentam destruir tal serviço público, não enviando 

recursos ou cortando-os, em detrimento da saúde privada e lucrativa. 
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instituição, como as porteiras das moradias estudantis e docentes. Tal projeto foi nomeado 

como Plante CEU, articulado há quase dois anos, agrega uma horta na lateral esquerda da 

CEU 3 e duas hortas na CEU 4 (laterais esquerda e direita). A experiência de cultivar o próprio 

alimento modifica várias práticas de vivência. Dentre elas, a integralidade com o meio 

ambiente é percebida de um modo muito mais singelo e transformador, tanto com o processo 

de cultivo, envolvendo práticas terapêuticas redutoras de ansiedade, quanto com a 

biodiversidade de fauna que podemos perceber, cotidianamente, com o espaço verde nas 

residências. 

O nó que entrelaça esse consumo em excesso e capitaliza nossa saúde são as políticas 

públicas. Com relação a isso, temos como exemplo de planejamento político socioambiental, 

a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que abrange ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação voltados à proteção e defesa civil por meio da 

integração de diversas políticas. Contudo, é necessário aperfeiçoar a normativa Lei nº 

12608/12, especialmente, incorporando questões de gênero na luta pela redução de 

vulnerabilidades que afetam mulheres e pessoas transgêneras. 

No estado do Rio Grande do Sul, o Fórum Gaúcho de Agricultura Urbana e Periurbana 

Sustentável, criado em 2017, foi fundamental para o desenvolvimento de gestões ambientais 

participativas e contemplativas. A Lei n°15.222/18, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Agricultura Urbana e Periurbana no Estado do Rio Grande do Sul, tal prática legislativa 

estadual em conjunto com a comunidade, influenciam positivamente na soberania e na 

segurança alimentar em inúmeras cidades gaúchas. É importante salientar que o modelo 

capitalista de “progresso” não altera somente nossas relações e percepções subjetivas, 

modifica, também, a nossa alimentação (Manifesto em defesa da comida, 2015), atrelada aos 

interesses de um sistema agroalimentar hegemônico, que tem sua origem em um modelo 

urbano industrial de desenvolvimento.  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2009), as 

legislações existentes sobre a prática das hortas comunitárias normalmente são de âmbito 

municipal ou estadual, e dessa forma existem recursos públicos para a prática. Para solicitar 

os recursos, em geral, as pessoas que se dispõem a manter uma horta comunitária devem estar 

devidamente organizadas em algum tipo de associação civil ou cooperativa. Caso o terreno e 

a iniciativa sejam de origem privada, a exemplo de condomínios, não há essa necessidade.  

A promoção da autonomia alimentar deve, portanto, estar vinculada à RAPS e ao SUS, 

verificando a viabilidade de obter pessoas mais saudáveis em um ambiente, também, mais 

https://www.youtube.com/watch?v=3rWfbBlm_Vk
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saudável. Desta forma, a inserção de alimentos orgânicos e Plantas Alimentícias Não-

Convencionais (PANC) provenientes da agricultura familiar de base devem estar presentes 

em locais de atendimento psi multiprofissional, inclusive em tempos de pandemia, com intuito 

de oportunizar a soberania alimentar àqueles que menos têm. Conforme a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), devemos entender a fome como um 

problema social, político e econômico, para então, compreender a amplitude das crises sociais 

que a humanidade experienciou e o devir. Logo, devemos fomentar a agricultura familiar com 

políticas públicas, propiciar formações sociais interdisciplinares, promover a soberania e 

segurança alimentar nos âmbitos educação-saúde e popularizar a biodiversidade de cada 

território brasileiro, salientando, sempre, a importância da natureza para nós, humanos.   

 

Considerações Finais 

A intervenção psicológica socioambiental, enfim, deve se fundamentar no território 

referente à instituição de saúde de atendimento, articular o coletivo disposto a realizar as 

intervenções e organizar processos de formação interseccional, para, assim, desenvolver a 

política pública ambiental nos municípios de forma colaborativa, atendendo as demandas 

sociais, principalmente, de quem é usuário da RAPS. Com o saber-fazer agroecológico 

praticado no Plante CEU, podemos compreender a complexidade do território rio-grandino 

em seus aspectos culturais, socioambientais e ecológicos, além de articularmos o coletivo em 

prol da alimentação saudável e do consumo sustentável, principalmente, com a instrução de 

descartes corretos para os produtos consumidos. Constituindo, então, a autonomia alimentar 

dos moradores da CEU e formação socioambiental ampliada, além de propiciar uma rede 

afetiva de colaboração. Corroborando, assim, para o desenvolvimento psicológico grupal 

(ALVES & BOOG,  2007).  

Por fim, é necessário criar políticas públicas efetivas de preservação socioambiental e 

desenvolvimento sustentável, propiciar maior participação popular política, especialmente 

para mulheres e outras pessoas que contemplam as diversidades que habitam a nação 

(Ecologia Política, 2020). Ressalto que a pesquisa não está finalizada e prevê desdobramentos 

futuros, com o estudo mais aprofundado de classe, gêneros e etnias-raciais, análise sobre os 

impactos do agrotóxico na saúde fisiológica, na psicossomática e na psiconeuroimunologia. 

Destacando, assim, o cuidado, o afeto e atenção à saúde multiprofissional para com as pessoas 

do campo, das águas, das matas e das cidades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCbFcsY7L_Y
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Lixo: percepções do cidadão e suas práticas diárias 
 

Caroline Porto de Oliveira1 
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Eduardo d'Ávila Bernhardt 

 
Resumo: O presente estudo se destina a investigar as percepções e práticas sobre lixo no cotidiano. Foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com 25 adultos que entraram em contato com a Recicloteca, um Centro 

de Informações sobre Resíduos Sólidos e Meio Ambiente da ONG Ecomarapendi. Os entrevistados são diversos 

em suas profissões e locais de origem, contudo, todos possuem afinidade com o tema, sendo sensíveis à causa 

ambiental. O resultado mostra que o lixo percebido como fonte de grande impacto ambiental e social. Por fim, 

percebe-se o tema provocou neste segmento da população sentimentos de inquietação e expectativas, além de 

impulsionar a busca e a adoção de medidas e alternativas no trato com os resíduos sólidos. 

 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Percepção; Movimento Ambientalista 
 

 

 

Garbage: citizen perceptions and everyday practices  
 
Abstract: This study aims to investigate perceptions and practices about garbage in everyday life. Twenty-five 

adults, who contacted Recicloteca, an Information Center on Solid Waste and Environment of the NGO 

Ecomarapendi, were volunteers to answer semi-structured interviews. The volunteers professions and places of 

origin were diverse; however, they all have topic affinity, being sensitive to the environmental cause. As a result, 

garbage is a great social and environmental impact source. Finally, it is clear that this issue has caused feelings 

of unease and expectations in this population segment, in addition to boosting the search for and adoption of 

measures and alternatives in dealing with waste. 

 
Keywords: Solid waste; Perception; Environmental Movement 

 

 

 

Basura: percepción ciudadana y prácticas cotidianas  
 
Resumen: Este estudio tiene como objetivo investigar las percepciones y prácticas sobre los residuos en la vida 

cotidiana. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 25 adultos que entraron en contacto con la Recicloteca, 

un Centro de Información sobre Residuos Sólidos y Medio Ambiente de la ONG Ecomarapendi. Los 

entrevistados son diversos en sus profesiones y lugares de origen, pero todos tienen en común su afinidad con el 

tema y la causa ambiental. El resultado muestra que la basura es percibida como una fuente de gran impacto 

ambiental y social. Finalmente, es evidente que el tema generó malestar y expectativas en este segmento de la 

población, además de impulsar la búsqueda y adopción de medidas alternativas en el manejo de los residuos 

sólidos. 
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Introdução 

Retrato de uma construção histórica e cultural, fortemente balizado pelo modelo 

econômico adotado e pelas políticas públicas empregadas, o conceito de lixo traz consigo uma 

conotação negativa. Apesar de estar presente em nosso cotidiano, gera reações de repugnância, 

afastamento e, por fim, já longe de nossas casas, de descaso e alienação. Apesar de indesejado, 

o lixo é tido como algo inerente à existência humana e uma consequência do desenvolvimento. 

Assim, é muitas vezes abordado sob aspectos técnicos e operacionais, a despeito do seu caráter 

histórico e cultural (EIGENHEER, 2003; RODRIGUES, 1999; VIGARELLO, 1996). 

Segundo Eigenheer (2003), o conceito de lixo no sentido atual de resíduos sólidos 

(separado dos demais resíduos) só aparece propriamente a partir do século XX. Por definição, 

lixo é tudo aquilo que não tem valor, coisa imprestável que se joga fora, imundice, o que se 

varre de casa, o que não serve nas cozinhas e se lança fora para ter depois a conveniente 

remoção. Nos grandes centros urbanos brasileiros, como a região metropolitana do Rio de 

Janeiro, a produção do lixo é crescente e a adoção de medidas mitigadoras é urgente. 

 

Resíduos Sólidos 

Segundo o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, no ano de 2019, a 

média diária de resíduos sólidos domiciliares e públicos nos municípios brasileiros foi de 

aproximadamente 1kg por habitante (BRASIL, 2020a, p. 87). O resíduo domiciliar no Brasil 

compreende em peso 51,4% de matéria orgânica, 13,5% de plástico, 13,1% de papel, 2,9% de 

metal, 2,4% de vidro e 16,7% de outros materiais não identificados ou de múltiplas 

composições (IPEA, 2010). O mesmo resultado é apresentado no Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, que encontra-se em consulta pública (BRASIL, 2020b) 

Em relação ao atendimento da população pelos serviços básicos de coleta de lixo 

domiciliar, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) aponta uma tendência de 

melhora na situação da disposição final do lixo no Brasil, especialmente nas grandes cidades. 

Tomando como referência a disposição final dos resíduos em peso, em 2000 17,3% eram 

depositados nos aterros sanitários e em 2010 este número subiu para 64,6%, já em 2019 

compreendeu 75,1% do total aproximado. Em 1989 a pesquisa mostrava que o percentual de 

municípios que vazavam seus resíduos em aterros sanitários era de apenas 1,1% (IBGE, 2010; 

BRASIL, 2020a). 

Contudo, os problemas causados pela geração, acúmulo e destinação inadequada de 

lixo em nossa sociedade são, por conseguinte, mais evidentes e urgentes à medida que a 
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quantidade e variedade dos resíduos aumentam, em proporção inversa à disponibilidade de 

espaço nas cidades para seu descarte. Vale ressaltar que, em geral, quanto mais desenvolvida 

econômica e tecnologicamente uma sociedade, mais resíduos sólidos por habitante ela produz. 

Desta forma, à medida que a população de uma região cresce e se desenvolve maiores serão 

os desafios (DIB-FERREIRA, 2005). 

Como forma de enfrentamento da questão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010, p.3) destaca a necessidade de não geração, redução, reutilização, reciclagem 

e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. Objetivando atingir o cerne da questão dos resíduos sólidos, que compreende o 

consumo excessivo e o crescente descarte, a Agenda 21 Brasileira (2001) descreve a 

importância de mudança nos padrões insustentáveis de consumo. Em consonância, a Agenda 

2030 aborda os resíduos sólidos em um contexto de produção e consumo, estabelecendo a 

necessidade de se empregar uma visão sistêmica, a qual compreende a geração de resíduos 

desde a extração da matéria prima até o seu descarte ou retorno ao ciclo produtivo. Deste 

modo, o tema está contemplado no objetivo 12 (consumo e produção responsáveis) dentre os 

17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).  

 

A estrutura de ação necessária deve apoiar-se em uma hierarquia de objetivos e 

centrar-se nas quatro principais áreas de programas relacionadas com os resíduos, a 

saber: 
a) Redução ao mínimo dos resíduos; 
b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos 

resíduos; 
c) Promoção dos depósitos e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos; 
d) Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos (AGENDA 21, 

2001 p. 420). 
  

Movimentos Sociais e o Movimento Ambientalista 

 

Na contemporaneidade, o planeta vive intensas transformações técnico-científicas, 

associadas a fenômenos de desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, ameaçam 

a vida na Terra. Paralelamente, os modos de vida individuais e coletivos vem sofrendo 

profundas supressões e padronizações. As redes de parentesco tendem a se reduzir, a vida 

doméstica vem sendo gangrenada pelo consumo da mídia, as relações de vizinhança estão 

geralmente reduzidas a sua mais pobre expressão (GUATTARI, 2009). É a relação da 

subjetividade com sua exterioridade que se encontra assim comprimida e apagada. 
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Contudo, a razão tecnológica, que ancora o desenvolvimento do capitalismo, é incapaz 

de satisfazer todas as necessidades do indivíduo e de desenvolver plenamente suas 

capacidades emocionais. Assim, o estímulo ao consumo compulsório de mercadorias é usado 

como fonte de felicidade, resultando em docilidade e passividade dos indivíduos (SANTOS, 

1997).  No campo da política, os Estados veem seu papel de mediação reduzir-se cada vez 

mais, e geralmente se colocam a serviço conjugado das instâncias do mercado mundial. Esta 

postura enfraquece ainda mais as relações sociais, na medida em que cada um tem que buscar 

meios de conquistar seus direitos. De um lado, as pessoas com poder aquisitivo pagando pela 

educação, pelo seguro saúde e se fechando em suas propriedades; de outro, a maioria da 

população, marginalizada social e economicamente, perde interesse e energia para lutar por 

seus direitos e se ancora em políticas assistencialistas ou em batalhas individuais pela 

aquisição de capital (SANTOS, 2002). 

Em resposta à crise civilizatória que se mostra crescente e que traz em seu interior uma 

sensação de impotência e de desmobilização, emergem os movimentos sociais. Santos (1997, 

p. 261) aponta que os novos movimentos sociais são formados no marco da sociedade civil e 

não do Estado. Loureiro (2006, p. 101) descreve que pela recusa às relações de poder e 

opressão promovidas no âmbito do mercado e de um Estado comprometido com o interesse 

privado e elites, os movimentos sociais constituem-se em ações coletivas reativas e 

propositivas. Essa perspectiva conduz a um movimento de emancipação e participação social.  

Para a sociedade civil conquistar seu espaço e fortalecer suas ações, a posição das 

Organizações Não Governamentais (ONGs) tornou-se proeminente (PINTO, 2006). Como 

entidades do terceiro setor, as ONGs são iniciativas privadas, mas de utilidade pública. Assim, 

se diferenciam por se dedicarem a causas e problemas sociais e terem como objeto o 

atendimento das necessidades da sociedade (TENÓRIO, 2001). No entanto, vale ressaltar que 

tais funções não significam a defesa teórica da supressão do aparato estatal como instância 

normatizadora da vida nacional e promotora dos direitos universais. O que se objetiva é a 

democratização do Estado e a construção de alternativas socioeconômicas, políticas e culturais 

(Loureiro, 2006). 

No tocante à especificidade das questões ambientais, inúmeros autores apresentam a 

década de 70 como o período inicial do movimento ambientalista no Brasil (DIAS, 2010; 

VIOLA; LEIS, 1995; PÁDUA, 1991). Observa-se um grau de amadurecimento das práticas e 

a consolidação da atuação de instituições ambientalistas numa perspectiva proativa e 

propositiva dentro de moldes de sustentabilidade. A diversidade característica do movimento 
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ambientalista brasileiro lhe confere um amplo espectro de práticas e atores, com caráter 

multissetorial, que congrega inúmeras tendências e propostas que orientam suas ações, 

considerando valores como equidade, justiça, cidadania, democracia e conservação ambiental 

(JACOBI, 2003). 

Dentre as diversas atuações das ONGs encontra-se o trabalho de sensibilização e 

educação, capaz de estimular as pessoas a refletirem sobre os problemas ambientais e 

intervirem para transformação da realidade. Juntamente com pesquisadores e instituições 

governamentais, estas organizações possuem importante papel nos diálogos travados com a 

sociedade. Portilho (2005) apresenta os modos de consumo ganhando espaço no debate 

ambiental, especialmente a partir da Rio 92, com a publicação da agenda 21:  

 
Uma abordagem mais centrada no consumo vem ganhando centralidade e deixando 

novas questões em aberto. Ações individuais conscientes, bem informadas e 

preocupadas com questões ambientais aparecem como uma nova estratégia de 

mudanças em direção a sociedade sustentável. Especialistas, autoridades, políticos 

e organizações ambientalistas começam a considerar a corresponsabilidade de 

diversos atores, tanto coletivos quanto individuais. (PORTILHO, 2005, p. 54) 
 

Em uma série história com cinco edições de 1992 a 2012, a pesquisa “O que o 

brasileiro pensa sobre meio ambiente” (MMA, 2012) constatou que o movimento 

ambientalista deslocou sua prioridade, ora dada aos recursos naturais, para os problemas 

urbanos. 

 
A noção majoritária acerca do conceito de meio ambiente é também cada vez mais 

ampliada e os brasileiros, cada vez mais, tendem a sofisticar suas análises de 

problemas como lixo, saneamento e outros problemas urbanos: se antes eles eram 

pensados como apenas danosos àquilo que estava distante dos centros urbanos, 

como grandes áreas verdes isoladas, hoje são encontradas relações diretas destes 

temas com o bem-estar individual e vida em comunidade (MMA, 2012 p.9). 
 

Neste contexto, a Recicloteca, um Centro de Informações Ambientais idealizado e 

desenvolvido pela ONG Ecomarapendi, com sede na cidade do Rio de Janeiro, se dedica a 

pesquisar, organizar e disseminar informações ambientais (em especial aquelas ligadas aos 

resíduos sólidos). Encontra-se aqui um espaço de educação ambiental não-formal, sendo esta 

definida pelo art.13 da Política Nacional de Educação Ambiental como promotora de 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 (BRASIL, 1999). 

Guimarães & Vasconcellos (2006) apontam que a questão socioambiental assume uma 

posição de centralidade, visto sua complexidade e gravidade, tornando-se fundamental sua 

abordagem em todos os espaços educativos: os ditos formais, não formais e até mesmo os 
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informais. No ano de 2010, a Recicloteca atendeu 4.056 pessoas, contribuindo na formação 

crítica e emancipatória dos cidadãos e nos processos de tomada de decisão em uma sociedade 

democrática. 

Fruto desta interação com o público, surge a proposta de investigação das percepções 

e práticas sociais relacionadas aos resíduos. O que fazemos com nossas sobras? O que 

pensamos sobre elas? O presente estudo objetiva analisar a problemática dos resíduos sólidos 

na perspectiva do indivíduo, investigando suas percepções e práticas. 

 

Metodologia 

Para a investigação empírica foi realizada a técnica qualitativa de entrevista semi-

estruturada com o público atendido pela Recicloteca. Para o estudo proposto, os possíveis 

entrevistados foram selecionados com base no critério de diversidade descrito por Michelat 

(1982), sem a definição prévia de um determinado número de entrevistados e compreendendo 

o seguinte recorte: 1. Ter solicitado atendimento do Projeto Recicloteca entre os meses de 

junho a agosto de 2010; 2. Ter entre 20 e 59 anos, idade adulta estabelecida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2010) e 3. Residir na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O roteiro de entrevista foi elaborado com perguntas abertas, seguindo procedimentos 

descritos por Mann (1970), e foi utilizado como guia para a condução da entrevista. Durante 

as entrevistas, foram utilizados um gravador e um caderno de campo para registro dos 

discursos e expressões. As entrevistas foram realizadas no período de 16 de agosto a 28 de 

outubro de 2010 e tiveram duração média de 44 minutos, sendo a mínima com 20 minutos e 

a máxima com 1 hora e 28 minutos. 

O material empírico produzido foi examinado com base na análise de conteúdo, 

descrita por Bardin (2010), a fim de possibilitar um cuidadoso exercício entre a técnica de 

entrevista e a interpretação dos resultados. 

 

Resultados e discussões 

Foram entrevistadas 25 pessoas que entraram em contato com a Recicloteca. Destas, 

realizou-se um perfil da idade dos entrevistados apresentado na figura 1. Observa-se que a 

maior parte do público, cerca de 8 indivíduos possuíam idade entre 20 e 29 anos, e o grupo de 

50 a 59 anos foi o menos representativo, com apenas 4 entrevistados. Em relação ao gênero, 

o grupo de entrevistados se mostrou equilibrado, sendo 52% do sexo feminino (13 

entrevistadas) e 48% do sexo masculino (12 entrevistados). Com relação à localidade de 
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residência dos entrevistados, foram constatados diversos bairros das quatro zonas da cidade 

do Rio de Janeiro, bem como demais cidades da região metropolitana, caracterizando uma 

amostra diversificada quanto a este critério.  

Figura 1: Faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: Próprios autores, 2020. 

A atuação profissional dos entrevistados também apresentou variação, abrangendo 

estudantes de graduação, administrador, síndico de condomínio, jornalista, comerciante da 

praia, produtor cultural, professor, dentista, sociólogo dentre outros. Deste modo, nota-se que 

o grupo sob estudo apresenta grande diversidade, tendo como parâmetro os critérios de idade, 

gênero e atuação profissional. 

A partir da análise das entrevistas foram estabelecidas três categorias para compilação 

e apresentação dos resultados (Figura 2). 

Figura 2: Categorias extraídas da análise de conteúdo das entrevistas 

 

Fonte: Próprios autores, 2020. 

Problemas 

Os resultados mostraram que os entrevistados possuem um amplo conhecimento 

acerca dos resíduos sólidos e que entendem seu gerenciamento de forma complexa, com 

diferentes medidas cabíveis, diferentes atores e segmentos a serem envolvidos. Quando 
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pensado sob a ótica dos problemas, o lixo tem como foco de preocupação as questões 

ambientais e sociais, especialmente aquelas referentes à saúde pública. Nota-se que as 

questões sociais são abordadas com igual intensidade e, muitas vezes, de forma 

intrinsecamente associadas às ambientais.  

Aspectos mais sensoriais ligadas ao mau cheiro, incômodo, estética, sujeira, foram 

frequentemente abordados. Somam-se a estes a quantidade de resíduos produzida, o espaço 

ocupado por eles, bem como a constatação de que boa parte é fruto do desperdício. Neste 

momento são apontadas questões referentes ao consumo excessivo e ao uso de descartáveis. 

Os entrevistados demonstram incômodo com a forma como os produtos são comercializados, 

inviabilizando a redução do consumo de embalagens. 

Quando instigados a analisar a composição e discorrer sobre os diferentes tipos de 

materiais presentes nos resíduos sólidos urbanos, os entrevistados demonstram uma grande 

preocupação com o tempo de decomposição, com a quantidade produzida, com o potencial de 

reciclagem e reaproveitamento, com a periculosidade presente em objetos cortantes, dentre 

outras. A combinação do tempo de decomposição com a quantidade produzida, associados à 

disposição inadequada, leva a uma das principais inquietações dos entrevistados – o fato do 

lixo estar (e permanecer) visível em diferentes ambientes. 

Com relação aos resíduos orgânicos, a maior parte dos entrevistados os considera 

menos prejudicial em relação aos demais componentes do lixo domiciliar. Alguns 

entrevistados chegam a associar o lixo orgânico a problemas apenas ou principalmente por 

estarem misturados aos demais, o que para eles configura uma contaminação desse tipo de 

resíduo. Neste caso, o resíduo orgânico não é considerado um problema desde que esteja 

separado dos demais, o que, segundo tais entrevistados, permitirá sua decomposição natural. 

O plástico é destacado como o material que mais os aflige na composição dos resíduos 

domiciliares e público. Nota-se nas falas, a constatação de que o plástico é um material de 

grande utilidade, empregado de diversas formas nos diferentes objetos produzidos e 

consumidos pelo homem. Contudo, seu uso indiscriminado, em quantidades excessivas, a 

crescente substituição de outros materiais por plásticos, a substituição de embalagens 

retornáveis por descartáveis de plástico, dentre outros, são apontados como muito 

preocupantes. 

Já o vidro é reconhecido por ser um material durável, que permite ser usado mais de 

uma vez, especialmente em embalagens retornáveis, além de possuir um grande potencial de 

reciclagem, mesmo que subaproveitado nos dias de hoje. No entanto, o fato de ser um material 
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cortante e que, portanto, oferece riscos no seu manuseio, o torna um dos mais problemáticos 

no ponto de vista dos entrevistados. Aqui, o problema maior é apontado como sendo a falta 

de cuidados no descarte, o que seria contornado ao envolver o resíduo em material protetor 

como jornal, e com o uso de equipamentos de proteção individual por funcionários da limpeza, 

garis e catadores. 

Os metais e os papéis são tidos como materiais com maior taxa de reciclagem, pois ao 

apresentarem relevante valor comercial, são mais coletados por catadores e comerciantes de 

materiais recicláveis. Tal fato gera, por um lado, a ideia de que são materiais menos 

prejudiciais, visto que já fazem parte de um sistema mais funcional de retorno ao ciclo 

produtivo. Mas também é bastante clara a noção de que tal característica tem como alicerce 

as condições favoráveis de mercado desses materiais, o que não exclui os prejuízos de se ter 

uma produção excessiva e da sua vulnerabilidade aos interesses comerciais.   

Materiais compostos (como papel plastificado, embalagem longa vida e componentes 

agregados tais como tintas contendo substâncias tóxicas), produtos eletrônicos, pilhas e 

baterias, lixo hospitalar e entulho foram destacados como prejudiciais e preocupantes. Ainda 

que dispostos a separar estes materiais, os entrevistados relataram a dificuldade de destiná-los 

corretamente. Muitos desses materiais deveriam ser alvo de ações específicas, com 

disponibilização de logística reversa implementada pelos fabricantes, mas mesmo com o 

advento da PNRS (BRASIL, 2010) os entrevistados relatam que tais iniciativas são poucas e 

ineficazes. 

No que se refere ao beneficiamento dos materiais e retorno dos mesmos ao ciclo 

produtivo, as informações ainda são muito difusas. Os dados mais utilizados são fornecidos 

pelas associações de fabricantes, pois as mesmas monitoram a entrada de produtos no mercado 

e o retorno dos recicláveis para beneficiamento. Materiais como vidro, PET e embalagens de 

aço apresentam cerca de 50% de reciclagem dos materiais dispostos no mercado (ABIVIDRO; 

ABEACO; ABIPET). Por seu caráter essencialmente econômico, a reciclagem não atende e 

dificilmente atenderá a maioria da população. Ela abrange principalmente os materiais com 

valor de mercado, compreendendo principalmente os inorgânicos industriais e não 

necessariamente aqueles que oferecem maior risco à saúde humana e ao ambiente. 

No tocante aos resíduos sólidos orgânicos, salienta-se que o percentual de reciclagem 

cai para 1,5% (COMLURB, 2010), mesmo este apresentando grande potencial para tal. 

Eigenheer et al (2005) corroboram este dados, ao apontar que são poucas as experiências de 

recolhimento e tratamento sistemático da fração orgânica do lixo, ainda que esta configura-se 
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como relevante fonte de poluição ambiental pela produção do chorume e do biogás. Estudos 

da Environmental Protection Agency (EPA) em amostras de chorume de lixo urbano 

relacionaram mais de 100 espécies químicas perigosas ao ambiente e à saúde humana 

(CHILTON & CHILTON, 1992 apud SISINNO, 2002). Nota-se que a fala dos entrevistados 

reforça tal cenário quanto à despreocupação por parte dos resíduos orgânicos, constatando um 

paradoxo de tal resíduo: ora visto como altamente prejudicial, ora tido como inofensivo. 

 

Entendendo as causas e propondo novos caminhos 

Ao identificar o contexto atual, procura-se então investigar as causas dos problemas 

oriundos da produção e descarte de resíduos. Aprofundando a questão, é possível identificar 

responsabilidades, competências e proposições para a transformação da realidade, em busca 

de condições mais adequadas no trato com o lixo. No que se refere à atribuição de 

responsabilidades, pôde-se observar falas dos entrevistados referentes à responsabilidade 

pública (do aparato do Estado), social (focada no cidadão), da iniciativa privada (das 

empresas) e apontamentos para a responsabilidade compartilhada, envolvendo os diferentes 

atores sociais. 

Com relação aos caminhos para a mudança dessa realidade, os entrevistados 

expressam que é preciso investir em programas específicos, políticas de incentivo, legislação, 

pesquisa, iniciativa privada, dentre outros. Porém consideram primordiais e prioritárias as 

ações educacionais, para a consolidação de uma cultura em prol da melhoria das condições 

atuais, sem a qual as técnicas, políticas e programas não serão eficazes. Algumas das falas 

apontam para a necessidade de uma educação transformadora, capaz de prover ao cidadão a 

emancipação e dotá-lo de ferramentas para o controle social ante as medidas governamentais 

e as pressões de mercado, proporcionando uma gestão participativa no contexto social. 

Constata-se que os entrevistados vislumbram um vasto universo de possibilidades e 

necessidades de atuação na gestão dos resíduos. No entanto, a menção da coleta seletiva como 

ação mitigadora dos problemas do lixo foi recorrente nas entrevistas. O maior enfoque 

conferido à coleta seletiva (se comparada a outras medidas) pode ser explicado pela tendência 

de valorização da reciclagem no gerenciamento dos resíduos sólidos, que vem sendo 

observada no discurso da população como um todo, das instituições de ensino, da iniciativa 

privada e dos meios de comunicação de massa. 

Iniciativas quanto à redução ainda são tão incipientes que nem se configuram em 

números e/ou metas adotadas pelo poder público e pela iniciativa privada, nem tampouco 
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podem ser observadas nos dados de coleta de lixo. Assim, a gestão dos resíduos sólidos se 

estabelece em uma relação constante de interesses no contexto social. Algumas ações são 

adotadas em detrimento de outras, mantendo os diferentes segmentos da sociedade em uma 

zona de conforto na qual se tangencia o problema sem de fato se aprofundar em questões 

essenciais. O resultado é uma atenção maior à coleta e destinação final (ainda que aquém das 

necessidades) e uma supervalorização da reciclagem, sem que esta, necessariamente, implique 

em benefícios socioambientais (PEREIRA; MAIA, 2012; GUANABARA; GAMA; 

EIGEINHEER, 2008; ZANETI, 2003; LAYRARGUES, 2002). 

 

Práticas diárias 

É de se esperar que uma amostra que possui como característica de coesão o interesse 

pelas questões ambientais (em especial àquelas relacionadas aos resíduos sólidos) adotem, ou 

pelo menos almejem adotar hábitos sustentáveis. Com relação às práticas individuais e sua 

contribuição na diminuição dos problemas referentes aos resíduos sólidos, a maioria dos 

entrevistados as consideram importantes e com uma amplitude muito maior que a ação do 

indivíduo em si. Tais práticas são abordadas como exemplo e observa-se a influência exercida 

pelos entrevistados em seu meio e vice-versa. 

O respeito às particularidades é apresentado em algumas entrevistas, destacando que 

a mudança de hábitos no contexto ambiental é um processo, no qual cada um vai incorporando 

as ações aos poucos. Acredita-se que esta é uma forma mais duradoura de transformar a 

realidade atual, na medida em que vão agregando novas práticas ao seu cotidiano e seu 

contexto social. 

A separação dos materiais na fonte geradora, como ato complementar ou não à coleta 

seletiva, é presente em todas as falas. O simples descarte do lixo não lhes parece suficiente, 

visto que dificulta e em alguns casos inviabiliza o aproveitamento dos materiais descartados. 

Alguns fazem a separação e possuem acesso a um sistema de coleta seletiva. Entre os que não 

têm acesso à coleta seletiva, há os que fazem a triagem de alguns materiais, para os quais 

conseguem um destino adequado e há aqueles que não têm essa opção, mas separam, pois 

acreditam que isso pode ampliar a possibilidade de aproveitamento do material. 

A partir dos resultados apresentados, revelam-se questões negligenciadas no tocante 

aos resíduos sólidos urbanos. Conforme exposta acima, as falas apontam uma 

supervalorização da reciclagem industrial, enquanto sua prática requer uma estrutura ainda 

distante da realidade de muitos. Por outro lado, nota-se uma baixa problematização dos 
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orgânicos, os quais são passíveis de intervenção direta, incluindo desde medidas mais eficazes 

de preparo dos alimentos até o processo de compostagem doméstica. 

Tal reflexão direciona as ações a serem promovidas pela Recicloteca, nas busca de 

uma educação transformadora, através do diálogo entre os diferentes atores sociais. A 

amplitude de alcance dos espaços não formais de educação ambiental propicia a participação 

cidadã, estimulando o reconhecimento de sua realidade e promovendo seu envolvimento em 

uma sociedade democrática. 

 

Considerações finais 

A busca por melhores condições de vida no princípio da equidade deve envolver 

políticas públicas e educacionais, iniciativas privadas ou mesmo ações de mobilização social, 

necessitando passar pela análise dos problemas existentes. No presente trabalho foi possível 

compreender com maior clareza a percepção sobre o lixo vivenciada por pessoas sensíveis à 

causa ambiental, bem como identificar as práticas adotadas por elas a fim de minimizar os 

impactos gerados. Ao analisar o conteúdo das entrevistas observou-se que o tema notadamente 

provoca neste segmento da população sentimentos de inquietação, além de impulsionar a 

adoção de medidas e a busca por melhores condições no trato com o lixo. 

A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) abriu novas 

possibilidades de atuação e gerou grande expectativa nos diferentes setores da sociedade. 

Contudo, o que observamos no cotidiano foi a legitimidade de iniciativas pontuais e 

ineficazes. Para que a mesma de fato promova sólidas transformações no trato com os resíduos 

recomenda-se que o Estado promova e fortaleça as ações de participação social, atreladas aos 

mecanismos de regulação, no processo de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos.  

Os movimentos organizados, como as ONGs ambientalistas e as organizações de 

catadores, assim como os cidadãos de um modo geral têm se mostrado engajados à questão 

do lixo, e motivados a atuarem em prol do bem-estar social e do equilíbrio ambiental. 

Contudo, esbarram nas limitações de controle social das políticas públicas e nas opressões da 

economia de livre mercado, que individualizam esta busca pelo bem-estar. Neste campo, uma 

maior intervenção do Estado sobre a iniciativa privada pode garantir medidas que minimizem 

a produção excessiva de resíduos sólidos, impedindo que haja benefícios a poucos e 

distribuição dos impactos a todos. Outrossim, com uma maior abertura do Estado para a 

participação popular e controle social das políticas empregadas, a sociedade poderá caminhar 

rumo a sustentabilidade.  
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Resistências e práticas ecológicas em tempos de pandemia: novas possibilidades no 

cotidiano doméstico. 

 

Dailani Pinheiro da Silva1 

Lilian Couto Cordeiro Estolano 

 

Palavras-chave: cotidiano; práticas ecológicas domésticas; formação de educadores 

ambientais 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA  

 

Esperamos que estejam todas e todos bem, com saúde física e mental e suas 

necessidades afetivas e materiais atendidas. Agradecemos a feliz oportunidade de dialogarmos 

neste espaço tão rico de potencias que vem se constituindo nesse evento, ainda que de forma 

virtual. Entendemos que mesmo em meio a tantas adversidades pelas quais vimos passando 

em nossas subjetividades, em nível comunitário, nacional e mundial, é possível construir e 

fortalecer os espaços de diálogos possíveis para a construção de um novo tempo. 

Buscamos aqui nesta carta pedagógica trazer uma reflexão acerca da necessidade 

humana de reconexão à natureza, não apenas como observadores de uma beleza intocada, mas 

como integrantes desta. Basta uma simples busca em sites de pesquisas na internet ou redes 

sociais, para encontrarmos diversas reportagens ou relatos de pessoas que durante esse 

momento de crise em que estamos vivendo, devido à pandemia causada pela Covid-19, 

começaram a se interessar por paisagismo, jardinagem e produção de hortas caseiras, havendo, 

ainda, um aumento significativo na aquisição de plantas. No presente relato, vamos trazer à 

discussão como a possibilidade de inclusão de novos hábitos ecológicos introduzidos no 

cotidiano podem se constituir em uma forma mais respeitosa de relacionamento com o nosso 

planeta. Nossa proposta se inspira a partir de algumas entrevistas e reportagens que denotam 

uma nova postura provocada pelo distanciamento social e que, supostamente, anuncia um 

maior tempo de dedicação a atividades do cotidiano doméstico. Compartilhamos, também, 

nossa própria experiência durante esse período e algumas mudanças praticadas na busca pelo 

esperançar de um mundo onde vivamos orientados pelos princípios do ideário de maior 

respeito com o ambiente. 

 

1 E-mail: dailanipinheiro@gmail.com 
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Iniciamos nosso diálogo por nossa apresentação: fazemos parte do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Educação Ambiental, Diversidade e Sustentabilidade (GEPEADS) da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRR). Criado em 2003, nosso grupo é 

formado por professores, alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores associados e 

tem como principal objetivo, trabalhar para a formação do pensamento crítico acerca da 

Educação Ambiental, a valorização da diversidade, a construção da sustentabilidade 

socioambiental na realização de estudos, pesquisas e extensão. O GEPEADS surgiu da 

necessidade de aprofundamento das discussões teóricas que serviam de base inicial para 

fundamentar a prática, para a necessidade de vivências com experiências mais concretas de 

“fazer educação ambiental”.  

Um dos desdobramentos de atividades extensionistas de nosso Grupo de Pesquisa é o 

Projeto Sala Verde Centro de Integração Socioambiental CISA/UFRRJ. Este projeto é fruto 

da política pública de enraizamento da Educação Ambiental nos territórios promovido pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) iniciada na primeira década dos anos 2000 e, em nossa 

universidade, procuramos concretizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão em Educação 

Ambiental articulados ao entorno do campus, especialmente no município de Seropédica, uma 

das cidades da Baixada Fluminense 

Com a surpresa e o espanto da necessidade de distanciamento social procuramos, 

sistematicamente, nos reunir virtualmente para refletir sobre nossas experiências e práticas 

cotidianas tanto as vividas antes da pandemia como as que demos início a partir dela. Nossos 

encontros, antes realizados presencialmente, configuraram-se nesse espeço do esperançar: do 

acolhimento, da escuta sensível e do planejamento de atividades possíveis neste novo 

contexto. Foi então que surgiu a ideia de compartilharmos alguns novos hábitos ecológicos 

que observamos dentro e fora do nosso grupo. 

Eu, Dailani Pinheiro, sou bolsista da Sala Verde CISA, possuo formação no Curso de 

Magistério de nível médio, conhecido, ainda, no Rio de Janeiro como Curso Normal. Sou 

concluinte da graduação em Agronomia e desde sempre nutri um interesse por Educação 

Ambiental. Em conjunto com a Sala Verde já trabalhei com Educação Infantil e anos iniciais 

do Fundamental com horta escolar, Sistemas Agroflorestais e Jardim Escolar. Realizei o 

estágio obrigatório do curso de Agronomia neste mesmo espaço e atualmente venho 

produzindo meu Trabalho de Conclusão de Curso com esses temas, tendo a intenção de 

explorar mais um nível de ensino, agora o Ensino Médio e Técnico de Nível Médio. Vejo a 

beleza da vida na natureza que me cerca e com o objetivo de contribuir para conservação da 



 

564  
 

mesma e numa tentativa de ter uma vida mais ecológica, tenho buscado hábitos mais 

sustentáveis procurando reduzir o lixo que produzo. 

Já eu, Lilian Cordeiro, sou professora da área de Didática e Ensino de Ciências 

Agrícolas vinculada ao Instituto de Educação da UFRRJ. Participo do GEPEADS desde a sua 

fundação, em 2003. Minha formação, na graduação, é em Licenciatura em Ciências Agrícolas 

e cursei o técnico de nível médio em Agropecuária. As questões voltadas para um pensamento 

ecológico sempre estiveram presentes em minha vida, especialmente aquelas voltadas para as 

práticas sociotécnicas da produção agropecuária. Sendo assim, foi natural a aproximação com 

os conceitos da Agroecologia que venho procurando fortalecer em minhas atividades como 

docente, pesquisadora e extensionista. 

Cumpre-nos aqui fazer uma pequena descrição sobre as nossas experiências de 

produção de composto orgânico doméstico e nossa forma de organização doméstica uma vez 

que isso impacta diretamente a produção do composto: uma das autoras mora numa casa com 

quintal, com o marido e dois gatos, localizada em Nova Iguaçu, possui uma pequena coleção 

de plantas ornamentais e algumas frutíferas. A outra autora mora numa casa na cidade de 

Seropédica, Baixada Fluminense. Esta casa tem quintal, três cachorros, algumas galinhas e 

uma quantidade considerável de plantas entre hortaliças, condimentares, medicinais, frutíferas 

e ornamentais. Sua família é composta de cinco pessoas: uma criança de quatro anos e quatro 

adultos, sendo dois destes idosos. 

 Iniciamos nossa narrativa contextualizando o tempo presente. Um tempo que nem nas 

nossas suposições mais trágicas imaginávamos viver. Como pesquisadoras da área de 

Educação Ambiental nossas experiências sempre se traduziram na busca pela promoção de 

atividades educativas e formativas numa perspectiva crítica, ou seja, que questionam o modelo 

de produção superexploratório dos recursos ambientais. Concordamos com Santos (2020) 

quando ele enuncia que a crise ocasionada pela pandemia não é apenas uma crise de ordem 

sanitária, mas antes uma crise construída pela lógica dos limites do capitalismo que afeta as 

capacidades de ação dos Estados e reforçam a lógica da não reflexão sobre alternativas (ao 

modelos de produção, a novas relações de sociabilidade).  

Em uma reportagem do Globo Rural, a pandemia do Covid-19, provocou aumento 

significativo do número de brasileiros interessados em horta e jardinagem; o Jornal do 

Comércio do RS, afirma que as floriculturas vivem um novo tempo com a maior busca por 

plantas durante a quarentena e assim podemos encontrar inúmeros relatos de pessoas que 

mudaram sua vida significativamente mesmo em meio a uma crise mundial, fica então o 
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questionamento, por que houve esse movimento? Por que essa mudança não era possível 

antes? Há uma necessidade inerente ao homem de estar próximo a natureza? O modelo de 

vida que levamos até a pandemia nos permite tudo isso? 

 Durante esse tempo de isolamento a necessidade por estarmos próximas à natureza, 

nos inspirou a cuidar mais de nossas plantas. O tempo que nos sobrou, que antes era ocupado 

pelo transporte até a Universidade e com nossa carga horária de atividades em tempo integral 

na mesma, nos permitiu criar uma rotina e, com isso, novos hábitos. Passamos a perceber com 

mais intensidade e com um novo olhar a quantidade de lixo que produzimos, foi então que 

surgiu a ideia de implementarmos soluções domésticas para aproveitamento dos resíduos 

sólidos produzidos. A composteira veio como uma das soluções, junto com a redução do 

número de sacolas plásticas, um maior cuidado com a alimentação, entre outros hábitos. A 

composteira foi confeccionada inteiramente com materiais reutilizados e está servindo para 

transformar todo lixo orgânico de nossa família em adubo para nossos jardins e hortas. A 

manutenção de uma nova atividade na rotina não é fácil e alguns desafios foram encontrados 

no caminho: lembrar de separar o lixo, ter mais um recipiente na nossa pia, colocar o lixo 

orgânico na composteira, cuidar caso apareça algum inseto indesejado àquele sistema, tudo 

isso deve ser superado pelo objetivo maior, de fazer a nossa parte. 

A compostagem pode ser considerada como a reciclagem de resíduos sólidos 

domésticos, pois, trata-se de um processo de transformação físico, químico e biológico desse 

material, tornando-se assim um outro produto, com uma outra função. Segundo a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação final ambientalmente adequada de resíduos, pode 

evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e ainda minimizar impactos ambientais 

adversos. A reutilização, a reciclagem, a recuperação e o aproveitamento energético e ainda a 

compostagem, são algumas das destinações citadas no Art. 3º parágrafo VII. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente:  

“A compostagem é a "reciclagem dos resíduos orgânicos": é uma técnica que 

permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos 

em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc) em adubo. É um processo 

biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final 

o composto orgânico. A compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes dos 

resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para 

agricultura ou jardinagem. Além disso, é uma maneira de reduzir o volume de lixo 

produzido pela sociedade, destinando corretamente um resíduo que se acumularia nos 

lixões e aterros gerando mau-cheiro e a liberação de gás metano (gás de efeito estufa 

23 vezes mais destrutivo que o gás carbônico) e chorume (líquido que contamina o 

solo e as águas). Hoje, cerca de 55% do lixo produzido no país é composto por resíduos 

orgânicos, que sofrem o soterramento nos aterros e lixões, impossibilitando sua 

biodegradação.”(MMA, disponível em 2020) 



 

566  
 

 

Pensar a sustentabilidade em nossos sistemas domésticos sempre foi um desafio: uma 

casa com cinco moradores de faixas etárias distintas, uma área externa consideravelmente 

grande para os padrões e com animais domésticos exigia até então que contratássemos um 

profissional para os cuidados de manutenção da limpeza e disposição dos resíduos da área 

externa para que fossem recolhidos pelo serviço de limpeza da prefeitura. Mesmo 

reconhecendo que poderíamos praticar um sistema de compostagem doméstica, minimizando 

assim o impacto da quantidade de resíduos para o aterro sanitário, a execução não se constituía 

em algo de execução prática em nosso cotidiano. Uma das medidas em tempo de isolamento 

social foi rever a finalidade desta área externa e a consequente utilização dos resíduos para a 

composteira. Percebemos, assim, que existe um movimento para a adoção dessa nova prática, 

sua incorporação em nossos afazeres cotiando e uma sustentabilidade em médio e longo prazo. 

Para Signoretti  sustentabilidade pressupõe o equilíbrio entre os três reinos pelo qual a 

Terra é composta, o reino vegetal, animal e mineral. Havendo ainda uma grande 

responsabilidade do homem, como suposto gestor dos reinos e dos recursos naturais. Essa 

definição é de suma importância, para se pensar em desenvolvimento, já que o mesmo é 

possível, desde que se respeite as presentes e futuras gerações, mantendo um ambiente 

ecologicamente equilibrado. Isso pode ocorrer até com ações práticas do dia-a-dia, que vão 

promover uma mudança de um modelo degradador, para um modelo de convivência 

harmônica, como cita a autora. Ao pensarmos em práticas para manter o equilíbrio das nossas 

ações ambientais, podemos destacar, desde a nossa própria alimentação, higiene e manutenção 

de nossa saúde física e mental, quanto aos cuidados com resíduos que geramos, por exemplo. 

Trazemos então à discussão, a famosa frase “Nada se cria tudo se transforma” citada por 

Lavoisier, onde exemplifica a necessidade cíclica da matéria em um sistema. Ao aplicarmos 

ações ao nosso cotidiano, capazes de transformar uma matéria que não será mais usada numa 

determinada forma, ao darmos outra utilidade a ela ou ainda minimizarmos o consumo da 

mesma, estamos trazendo uma das respostas para essa busca por uma vida mais equilibrada e 

sustentável. Os três “Rs”, Reciclar, reduzir e reutilizar, são de extrema importância e nos 

indicam uma direção à seguir.  

Concluímos nosso trabalho, primeiramente, agradecendo a oportunidade de partilhar, 

ainda que de modo superficial, algumas práticas implementadas pelas autoras e suas famílias 

neste período do isolamento social. A gravidade do momento nos impõe a necessidade de 

praticas que se coadunem com um estilo de vida mais responsável com esta casa-Terra que 
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habitamos. Não buscamos com isso responsabilizar a crise ambiental vivida apenas no campo 

subjetivo e individual: compreendemos a urgente necessidade de operarmos com a superação 

deste modelo de desenvolvimento superexploratório dos recursos naturais que se relaciona 

intrinsecamente com práticas de consumo que retroalimentam este modelo produtivo. 

Mudanças urgentes se fazem necessárias e são de diferentes dimensões: políticas, sociais, 

econômicas. Este breve relato de experiência busca se constituir em uma contribuição para 

mudanças que se situam no campo das ações familiares e foram possíveis num contexto 

totalmente atípico provocado pelo distanciamento social causado pela pandemia. 
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O conteúdo desta carta se materializa como um exercício de escrita, nos caminhos da 

construção de uma tese que pretende pensar a felicidade em tempos de hedonismo 

instrumental. Compartilho como vocês algumas das reflexões que tem me ocupado neste 

intervalo de tempo entre o pensar-escrever. 

Adianto que pensar a felicidade pode ser um desafio maior do que encontrá-la e vivê-

la e, assim como na vida é necessário fazer escolhas, também nesta carta precisei fazê-las. 

Aprendi que a vida é, no fundo, um ligar de pontos e, nestas linhas me ocupo de 

apresentar algumas questões que compreendo que se colocam como obstáculos à necessária 

conexão entre os pontos e, para tal, sinto a necessidade de superar as masmorras em que o 

intelecto encontra proteção: as masmorras acadêmicas. 

No capítulo 25 do Sutrasthana de Chakara Samhita – um dos escritos que apresenta os 

princípios do Ayurveda –, é narrado um diálogo entre diferentes sábios, que tem por objetivo 

determinar a origem do homem2 e das doenças. Cada um dos sábios afirma ter a resposta: para 

um seria a alma (atma3), para outro a mente e assim as causas foram sendo apontadas: 

alimento, pai e mãe, os cinco elementos4, as vidas passadas (karma), a natureza do próprio 

ser, a vontade dos deuses, o tempo. Assistindo tal discussão, Senhor Punarvasu, interfere 

chamando atenção para a necessidade de superar as parcialidades do conhecimento. 

Para Punarvasu, a verdade não poderia ser conhecida se cada um se mantivesse preso 

à sua verdade como um fato estabelecido e, se assim o fizessem, estariam como quem trabalha 

em   um    moinho,   andando   em   círculos   sem  chegar  a  um  ponto final. Punarvasu segue,  

 

1 E-mail: liasteuck@gmail.com 
2 Aqui utilizo a expressão “homem” referindo-se ao ser humano, respeitando os textos da ciência do Ayurveda, 

escritos há entre 4 e 6 mil anos. 
3 Atma é uma palavra em Sânscrito que, neste contexto, pode ser traduzido por “alma”, no entanto poderemos 
encontrar com outros significados. 
4 Para a Ayurveda, existem cinco elementos: água, terra, fogo, ar e éter (espaço). 
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chamando a atenção para a necessidade de se caminhar pela via interpretativa, alertando que, 

os mesmos fatores que, em combinações saudáveis, são responsáveis pela criação dos seres 

vivos, em combinações prejudiciais são responsáveis pelas várias doenças. 

Talvez, naquele momento, tenha nascido5 o conceito científico de auto observação que 

é recuperado pela perspectiva hermenêutica com Heidegger, com a crítica ao conceito de 

verdade como fato hegemônico, anunciando-a como via interpretativa. 

 
A partir daí, abre-se uma reflexão crítica sobre os fundamentos e os sentidos do 

conhecimento; sobre suas fissuras e seus fracionamentos; sobre a possibilidade de 

reintegrar conhecimentos e saberes que, mais além do afã retotalizador das visões 

holísticas e os métodos sistêmicos, abra uma via de reapropriação do mundo pela 

via do saber. (LEFF, 2011, p. 313) 
 

Um saber ambiental, como manifestação da insurgência dos saberes considerados não 

científicos, que foram subjugados e encarcerados nas “masmorras do intelecto” 

(CIRQUEIRA, 2018, p. 7), por um lado negligenciados, por outro, usurpados e convertidos a 

serviço de um conhecimento dominante. 

Para o Astañga Hrdayam (2002),  

 
“todas as atividades (humanas) têm como objetivo a felicidade de todos os seres 

vivos; tal felicidade está baseada no dharma (conduta moral correta, retidão); 

portanto, todas as pessoas devem adotar (seguir) sempre a retidão (caráter íntegro). 

(VAGBHATA, 2002, p. 55) 
 

Neste sentido, sem considerar o bem estar de todos os seres vivos, a espécie humana 

não poderia encontrar a felicidade verdadeira. Isto significa dizer que o Ser tem condições de 

exercitar sua existência em plenitude a partir dos modos que caracterizam este ser-no-mundo 

(HEIDGGER, 2006) – ocupação, disposição, compreensão –  como um ser integral, não como 

um ser em pedaços, cujas partes dialogam com o mundo em separado. 

A ciência moderna nos esquartejou, amplamente representada pelo modelo biomédico, 

nos fez em pedaços com a desculpa de estudar em profundidade cada uma de nossas partes. 

Se especializou a tal nível que não somos mais um ser inteiro, mas um fígado, um rim, um 

coração e, em geral, doente, porque, se estamos saudáveis, nossos órgãos somente despertam 

interesse após nossa morte. Ao desconsiderar tal complexidade, a auto-afirmação da 

subjetividade, do “eu” que observa o mundo e nele cria suas possibilidades de existência é 

comprometida ao ponto da ruptura, da disjunção do todo ao qual faz parte.  

 

 

5 Considerando que a Ayurveda é o sistema médico, com registro escrito, mais antigo em estudo atualmente. 
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Tal ruptura o impede, inclusive, de cuidar de seu “eu” do dia seguinte, o “eu” do futuro, 

de maneira que as escolhas se limitam aos prazeres do tempo presente, vivendo uma felicidade 

de drive thru, onde é possível passar para pegar o que se necessita – ou foi convencido de tal 

– regozijando-se por alguns instantes. Este prazer fast food acaba por obrigar o indivíduo a 

retornar sempre, em busca de mais, tal como o que trabalha no moinho: andando em círculos 

sem chegar a lugar algum. 

Este humano que anda em círculos é presa fácil para um sistema montado para 

aprisioná-lo. Sem perceber, acreditando-se livre, suas escolhas podem estar sendo orientadas 

a partir de uma vigilância silenciosa, que, identificando suas preferências, suas reações e 

rotinas, lhe oferece o que deseja ver, sentir e experimentar. Este humano não se dá conta de 

que é um produto em exposição, à venda em um mundo desconhecido e que ele acredita ter 

total controle. 

Este controle expande seus domínios cada vez que este humano alcança uma fresta e, 

assim, conteúdos sobre qualidade de vida, alimentação saudável, felicidade, bem estar são 

muito bem apropriados com o objetivo de manter a ordem que garanta para além de lucros 

financeiros, o controle das vidas. E chegamos ao tempo em que o produto somos nós, em 

exposição voluntária nas vitrines das redes sociais. 

Infelizmente, o espaço de uma carta não me permite discorrer sobre todos os conteúdos 

que, acredito, merecem nossa atenção, no entanto, identifico que, para pensar o mundo que 

queremos é necessário problematizar a própria ciência e um sistema que, por mecanismos de 

autoproteção, se anuncia como a única representação de ciência. A Educação Ambiental é, 

por princípio, interdisciplinar e, por ingenuidade, excludente ao tentar explicar os saberes da 

vida a partir de uma fundamentação científica estruturada pelo e no mesmo sistema que os 

tornou invisíveis. 

Estamos tão aprisionados nos dualismos criados para garantir segurança ao sistema, 

que sequer ousamos imaginar uma terceira via, uma possibilidade outra. O fenômeno da 

medicalização se insere no contexto de uma sociedade de consumo, vinculado a uma ideologia 

que incentiva e vincula o medicamento ao bem estar e à felicidade (BARROS, 2002). 

Se no passado nossos ancestrais depositaram nos instrumentos mágicos a confiança 

para a cura de seus males, estamos nós, nestes tempos atuais, depositando no remédio, 

oferecido pela ciência, a mesma confiança. Um exemplo bastante atual é a expectativa por 

uma vacina para o COVID 19, como um objeto técnico que nos devolverá a liberdade de viver 

nossas vidas em segurança. 
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Iniciei esta carta falando do caminho pela busca da verdade, descrito por palavras de 

um sistema de medicina que data cerca de 5 mil anos e caminho para encerrar a partir de 

palavras que datam de aproximadamente 2 mil anos: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará.” (BIBLIA, 1979). 

Na passagem bíblica, que narra uma das conversas de Jesus com os fariseus, ao afirmar 

ser a luz do mundo, Jesus recebe como resposta de seus interlocutores a dúvida sobre sua 

palavra. Dizem os fariseus: 

 

Tu dás testemunho de ti mesmo; logo, o teu testemunho não é verdadeiro. 

Respondeu Jesus e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu 

testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não 

sabeis donde eu venho, nem para onde vou. (BIBLIA, 1979) 
 

Os fariseus eram, naquele tempo, os guardiões da verdade, pois eram os responsáveis 

pela lei escrita, escrevendo-a, interpretando-a e, aplicando-a. De um guardião da verdade, 

impressa na lei escrita, não se poderia esperar que aceitasse a afirmação de um homem que se 

proclamava a “luz do mundo”. 

Pensar o mundo que queremos exige de pensar os processos de objetificação a que 

foram – e são – submetidas todas as coisas alheias à nossa compreensão, de maneira que 

pudessem – e possam – ser controladas pelo conhecimento humano: a existência de uma 

verdade e a iluminação da razão. 

Assim, encerro esta carta com o desejo que possamos, cada um de nós, enxergar a que 

forças temos servido e a que forças temos combatido para, quem sabe, ter clareza do propósito 

de nossa jornada neste tempo-espaço que chamamos de vida. 
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Por aqui os tempos estão muito difíceis. Já faz 6 meses que chegou a pandemia e tem 

sido desafiador manter as esperanças. A cada dia uma notícia pior que a de ontem e nós presos 

dentro de casa numa impotência angustiante. Queria dar boas notícias as minhas caras 

companheiras e companheiros, mas entendemos que é preciso encarar essa realidade difícil 

primeiro, compreender seus estragos dentro e fora de nós e sua real dimensão. 

E assim nós, como integrantes de um grupo de Estudos e Pesquisa, em meio ao 

desânimo e preocupação dentro de cada um de nossos lares decidimos nos juntar, 

despretensiosamente. Em reuniões virtuais semanais, cada um trouxe o que estava fazendo 

para atravessar esses tempos de desesperança. Até a mínima coisa importava, fosse botar uma 

semente na terra, fazer uma faxina, cozinhar ou produzir artesanato, buscávamos o que nos 

dava ânimo para seguir adiante. E então, nos últimos 5 meses passamos a produzir pequenos 

conteúdos para o perfil de uma rede social. 

Nesta carta vamos nos focar nas campanhas “Ressignifique” e “Poetize-se” que estão 

publicadas nesses canais virtuais, explicando seus processos de criação a vários pares de mãos 

e como a atividade contribuiu para a reconstrução de nossas autoestimas e para a percepção e 

desenvolvimento de nossas potências individuais e, principalmente, em grupo.  

Os processos pelos quais passamos para conseguir transformar a angústia em uma 

expressão artística não foram fáceis. Começou com a abertura de cada um para construir esse 

coletivo acolhedor e seguro. Maturana (2002. p.78, grifos do autor) coloca que “cada vez que 

entramos num acordo para fazer algo juntos, de modo a não precisarmos nos controlar 

mutuamente, porque com aceitação e respeito pelo  outro agimos  com  sinceridade,  estamos 
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numa conspiração ontológica.” E assim destacamos a necessidade de empatia e de 

compreensão do ser humano como um ser inerentemente social na “construção de um mundo 

comum a partir do desejo da convivência” (MATURANA, 2002. p.78) 

Partindo desse novo conviver virtual, aspiramos por liberdade de expressão, confiança, 

aceitação e respeito mútuo aos limites e possibilidades de cada um naquele momento. De mãos 

dadas seguiríamos dia após dia fortalecendo nossas relações com amorosidade, comunhão e 

diversidade em uma convivência que se tornou significativa, pois possibilitou e ainda 

possibilita experiências em que transformamos e somos transformados por ela. 

 Nesse contexto, o caos mundial que atingiu diferentes frentes acertou de modo muito 

hostil as nossas emoções. As angústias nos visitavam sem o menor constrangimento, elas 

apenas nos atravessavam, mesmo sem nossa permissão. Precisávamos de forças para não 

aceitar esse visitante indesejável, como um residente permanente em nossas vidas. 

Acreditamos que a campanha “Ressignifique”, teve início a partir dos dilemas enfrentados 

nessas emoções abaladas, nessa gênese, a proposta era fazer algo peculiar, singular e bem 

diretivo a quem buscava elaborar esses conteúdos. Assim, a partir de objetos sem uso ou que 

seriam descartados, produzindo mais lixo, fomos dando forma e sentido a outros objetos 

adornados com nossas mãos e sentimentos. Seja transformando algo quebrado, compostando 

lixo orgânico ou mesmo cozinhando uma receita gostosa repleta de memória afetiva, íamos 

nosressignificando enquanto seres humanos junto com a expressão da atividade. 

E, ao expor aos parceiros essas experiências a partir de vídeos gravados com nossos 

aparelhos celulares, essa vivência rompia os limites individuais e ganhava um teor 

sociológico. Isso fortaleceu e somou inúmeras facetas que incrementam com novas potências 

essas simples atividades. Assim, em cada “Ressignifique” havia a grandeza que não se limitava 

a autoria do seu primeiro idealizador, mas as diferentes reflexões dos nossos amigos do grupo.  

O primeiro passo era identificar algo que produzia uma imersão, que fosse uma 

experiência que nos tomasse e fosse repleta de sentidos. Segundo Larossa (2002, p.21), a 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o 

que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece”. O conceito de experiência significativa de Larossa atravessa 

fortemente essa campanha por seu efeito transformador e terapêutico de identificar e expor o 

que nos traz sentido. 

Vale destacar que na produção dos conteúdos não buscávamos referenciais teóricos 

para nossas atividades mas, inegavelmente, a bagagem teórica acumulada em cada um do 
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grupo contribuiu, indiretamente, de tal forma que conseguimos identificar conceitos, ideias e 

valores posteriormente. O conceito do “ser inacabado” de Freire contextualiza o tecer a vários 

pares mãos de ambas as campanhas, pois “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura 

com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História” (FREIRE, 2016. p. 133). O 

“Ressignifique” também nos possibilitou iniciar a reflexão sobre nossa fluidez, sobre a 

necessidade de aprender algo novo e olhar com mais carinho para o outro. 

No mesmo contexto de necessidade de expressão, percebemos que em muitos 

momentos as palavras formais dos textos escritos nas mídias e artigos científicos não cabiam 

a profusão de sentimentos que entre tantas angústias e tantas incertezas essa realidade nos 

impôs. Na ânsia de conseguir expressá-los, começamos a recorrer às palavras que são ditas 

nas entrelinhas, que são escritas de forma poética para dizer o que sentimos mas nem sempre 

conseguimos expressar sem a ajuda dos versos. E assim nasceu o “Poetize-se”, um espaço no 

qual divulgamos nossos poemas para tentar traduzir, amenizar, acalentar, afagar, transmutar, 

digerir o que tem se passado dentro de nós. Escrevemos poemas sobre o tempo presente, sobre 

possibilidades para o futuro, sobre o que vemos nas nossas janelas, que nos tempos de 

pandemia viraram nosso principal contato com o mundo externo. Muitas janelas viraram 

palcos para alegrar o isolamento físico do dia a dia.  

E nossa principal “janela” de manifestação, enquanto um grupo virtual, foi o nosso 

perfil da rede social. Um lugar onde podíamos compartilhar, a partir de expressões poéticas e 

fotos, “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (LAROSSA 2002, p.21) e que 

acreditamos serem sentimentos que ecoavam em tantas outras pessoas que compartilham 

conosco essa realidade tão adversa e indigesta. 

E assim, a partir de muitas conversas, vieram à tona questionamentos tais como: que 

mundo nós queremos agora? Quando voltaremos ao normal? Mas que normal é esse? E de 

forma poética, uma participante do grupo, escreveu a poesia que segue abaixo e que deixa 

para você, caro leitora e leitor, um questionamento ao mesmo tempo leve e impactante sobre 

nosso modo de vida:  

 
Que normal é esse? Que tem até carro no rio, mais plástico que peixe? 
Que normal é esse? Que tem gente com fome, sem teto sem chão, morrendo 

na miséria ao lado da mansão? 
Que normal é esse? Que o ar poluído faz mal pro pulmão? 
Que normal é esse? Que a violência põe pobre preto ou na cela, ou no caixão? 
Que normal é esse? Que tem criança vivendo na rua, sem nenhuma atenção? 
Que normal é esse? Que desmata a floresta para o gado escravizar? 
Que normal é esse? Que você insiste tanto em querer voltar? 



 

575  
 

Que normal é esse? Que o empregado tem menos direito que o patrão? 
Que normal é esse? Com tanta contradição? 
É pra esse normal mesmo que você está querendo voltar? 
Pare e pense com clareza, não se deixe enganar! 
A ilusão do consumo faz mascarar as mazelas de um mundo, sem a mínima 

condição! 
Eu não quero voltar para um mundo que vê a crueldade como banal. 
Quero agora um mundo novo, bem distante do normal! 

 

 Nossas ressignificações e poetizações brotaram da alma e se inclinaram sem força 

bruta para a educação ambiental crítica que nos uniu e que estudamos juntas e juntos, para 

uma pedagogia do sensível e invisível, para a arte e estética como atividade terapêutica. 

Percebemos a potência dessas elaborações articuladas com as singularidades dos parceiros do 

grupo, quando em cada encontro semanal percebíamos as mudanças nos relatos menos 

sobrecarregados de cada um, ao mesmo tempo que sentíamos o grupo cada vez mais coeso. E 

assim criamos um espaço seguro de acolhimento, de falas, de ideias e de força, com uma 

potência imensa que foi se revelando aos poucos para cada um de nós. Recordamos de uma 

afirmação de Manoel de Moura Tukano, citada por Munduruku (2012, p. 203), “A 

reciprocidade é o orgasmo da Paz”, e houve muita reciprocidade entre nós. 

E assim, nos despedimos com um abraço caloroso cheio de ressignificações e poesias 

que traduzem nossas indignações e fortalecem nossas esperanças em um mundo muito distante 

deste normal. 
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A importância do trabalho das mulheres nos quintais produtivos no assentamento Ubá, 

Santa Quitéria-Ceará 
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Justificativa 

Ao analisar a situação das mulheres rurais, percebe-se, que a problemática em torno 

das desigualdades nas relações de gênero perpassa décadas e manifesta-se independente do 

cargo da atividade. Neste sentido, essa desigualdade configura-se via de regra, nas relações 

de trabalho, nas quais as atividades desenvolvidas pelas mulheres são invisibilizadas e 

reduzidas a apenas “ajuda” decorrente do exercício de seu papel de mãe e esposa. 

Neste contexto Paulilo (1987), num dos trabalhos explicita a situação da mulher 

agricultora, ao avaliar a organização interna das atividades agrícolas em comunidades do 

Estado de Santa Catarina e da Paraíba diagnosticou que independente do caráter e esforço 

despendido, se realizado por mulheres, geralmente é considerado “trabalho leve” e possui 

menor valor de remuneração. Conforme a autora: 

 [...] “trabalho leve” não significa trabalho agradável, desnecessário ou pouco 

exigente em termos de tempo ou de esforço. Pode ser estafante, moroso, ou mesmo 

nocivo à saúde – mas é “leve” se pode ser realizado por mulheres e crianças. Fica a 

pergunta: porque se paga menos pela realização dessas tarefas? A resposta não deve 

ser procurada em realidades especificadas das regiões estudadas ou do próprio meio 

rural como um todo. Essa situação ocorre da valorização social do homem enquanto 

“chefe de família”, responsável pela reprodução de seus “dependentes”. Assim, o 

trabalho desses últimos fica em plano secundário, cabendo, nestes casos, uma 

remuneração que apenas “ajuda” a composição do orçamento familiar. A conclusão, 

portanto, é clara: o trabalho é “leve” (e a remuneração é baixa) não por suas próprias 

características, mas pela posição que seus realizadores ocupam na hierarquia 

familiar. (PAULILO, 1987, p. 7). 

 

Percebe-se, pois, que as atividades produtivas quando realizadas por mulheres não se 

enquadram nas categorias reconhecidas formalmente pela sociedade enquanto trabalho, de 

modo que, essa definição de trabalho “leve” reforça a desvalorização do serviço da mulher 

justificando o baixo preço pago a elas, mesmo quando elas trabalham tanto quanto os homens 

ou executam as mesmas tarefas que eles.  
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Segundo Melo (2002) 
o trabalho da mulher na agricultura familiar não é reconhecido, pois, para o senso 

comum, não gera valor econômico e organização social, ou seja, é considerado como 

algo gratuito, que não demanda esforço e que não gera renda monetária. Por outro 

lado, ao homem são relacionadas as atividades produtivas que a família contabiliza 

monetariamente (MELO, 2002, p.32) 

 

Deste modo, dada a posição na hierarquia familiar, a mulher foi designada as tarefas 

de reprodução e ao homem as de produção, com isso comumente a mulher é vista apenas como 

“ajudante” do marido e, que todo trabalho realizado por esta é resultado de um esforço 

coletivo, ou seja, não impacta o processo produtivo, muito menos em termos monetários.  

Assim sendo, apesar da multifuncionalidade das mulheres as atividades 

desenvolvidas pelas mesmas não ocupam papel de prestigio, de modo que, geralmente a 

jornada cotidiana de limpar, cozinhar, cuidar e educar é invisível para os membros das 

famílias, conquanto este trabalho não contabilizado, na maioria, é o que garante a permanência 

das famílias no campo e permite a diversificação produtiva da unidade familiar. Conforme 

Siliprandi (2015) 

Embora a mulher trabalhe efetivamente no conjunto de atividades da agricultura 

familiar (incluindo a transformação de produtos e o artesanato) -, somente são 

reconhecidas, ainda assim com status inferior, aquelas atividades consideradas 

extensão do seu papel de esposa e mãe (preparo dos alimentos, cuidados com os 

filhos, etc.) (SILIPRANDI, 2015, p. 101). 

 

Entende-se, pois, que embora a mulher tenha uma extensa jornada de trabalho, todo 

seu esforço físico fica “oculto” no doméstico, ou seja, não é considerado trabalho, somente 

atribuído como obrigações de dona de casa. Desta forma, é fundamental conhecer e desvendar 

o seu papel em processos de novas ruralidades assim, segundo Pimbert (2009) 

as mulheres rurais constituem a maior força de trabalho dos sistemas alimentares e 

contribuem de maneira significativa para a segurança alimentar e para a economia 

local. Há estreita relação entre as mulheres e a segurança e soberania alimentar, pois 

são elas as responsáveis pela maior parte do trabalho de produção e comércio de 

alimentos, e estão diretamente envolvidas com a alimentação da família. As 

mulheres estão profundamente implicadas na produção de alimentos para o 

autoconsumo, e assim, são elas que detêm grande parte dos conhecimentos 

tradicionais sobre as plantas, sementes e técnicas de plantio (PIMBERT, 2009, p. 

13) 

 

Desse modo, no espaço da unidade familiar de produção, as mulheres rurais cultivam 

seus alimentos em sistemas de policultivos nos chamados quintais produtivos, estes 

caracterizam-se como espaços ao redor das residências, onde as mulheres normalmente 

cultivam diversos tipos de alimentos, como frutas, hortaliças, legumes e plantas medicinais, 

associados a criação de animais de pequeno porte e, que na maioria dos casos é destinada ao 

autoconsumo. Conforme Karan (2004) 
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No campo da produção ela tem sido precursora dentro da unidade familiar, 

assumindo os desafios de começar algo novo, ao mesmo tempo em que desafia a 

produção convencional ao pôr em prática saberes adquiridos com outras gerações. 

Muitas vezes é ela quem reintroduz sementes há muito guardadas nas próprias hortas 

domésticas, estas formas e preparados no cultivo, recupera a cooperação em todas 

as esferas da produção. A atuação das mulheres ressignifica a sociabilidade no 

mundo rural, atuando no espaço privado- na família, na vizinhança, na religiosidade. 

Elas silenciosamente fazem as articulações e costuras do tecido social da unidade 

familiar, da família extensa e da comunidade (KARAN, 2004, p. 03)  

 

Objetivo 

Analisar a importância do trabalho das mulheres nos quintais produtivos do 

assentamento Ubá, Santa Quitéria-Ceará. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida no assentamento Ubá, localizado no município de Santa 

Quitéria- Ceará. O assentamento compõe uma área de 1.950 hectares, entre os quais 400 ha 

são destinados a reserva legal, 300 para área coletiva e 1.250 distribuída em 63 lotes por 

famílias com média de 15 ha cada e, atualmente residem 334 habitantes. 

Este P.A teve início marcado por conflitos entre os camponeses e o proprietário da 

terra, sendo a troca do gerente e concomitante a falta de prestação de contas pelo novo gerente 

causou o estopim para a luta dos trabalhadores que, mobilizaram-se e reivindicaram pelo fim 

do sistema de subordinação no qual viviam. Nesta ocasião os camponeses contaram com o 

apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR de Groaíras e, de alguns poucos padres 

progressistas conseguindo que no ano de 1988 a Diocese de Sobral aceitasse realizar a 

desapropriação da terra.  

Assim sendo, após dois anos de luta os camponeses conseguem com que a terra seja 

desapropriada, de modo que, o Estado através do Instituto de Colonização e Reforma Agrária-

INCRA realiza a emissão da posse da terra dando início ao processo de construção do 

assentamento Ubá. Conquanto, em relação ao sistema de produção desenvolvido no 

assentamento as famílias desenvolvem as atividades de agricultura (milho, feijão, jerimum, 

melancia) pecuária (bovinos, caprinos, suínos e aves), apicultura (criação de abelhas em 

confinamento) e, combinado a tais atividades as mulheres cultivam os quintais produtivos ao 

redor de suas casas. 

Na realização da pesquisa utilizou-se metodologia qualitativa, trabalho de campo e 

entrevistas, visando compreender as inter-relações entre o trabalho das mulheres com a 

agroecologia, isto é, investigar o papel dessas mulheres para a manutenção da cultura e dos 
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costumes, tanto no espaço produtivo dos quintais quanto no espaço familiar e social, além da 

contribuição para a soberania alimentar da família. 

Neste sentido, foram realizadas visitas às residências das agricultoras para a 

aplicação de entrevistas semiestruturadas e registros fotográficos dos quintais produtivos. 

Buscou-se com a entrevista apreender a relação do uso dos saberes tradicionais com as práticas 

agroecológicas desenvolvida pelas mulheres, a diversidade dos cultivos, a contribuição do 

trabalho feminino nos quintais no acesso de alimentos para as famílias assentadas. Os sujeitos 

da pesquisa constituíram-se em 60 mulheres agricultoras, haja vista destas manterem práticas 

agroecológicas no desenvolvimento de seus quintais.     

 

Resultados e Discussão 

O sistema de produção realizado pelos camponeses do assentamento Ubá, Santa 

Quitéria- Ceará, constitui-se orientado na diversificação produtiva para a subsistência dos 

moradores. Sendo que, neste sistema produtivo os quintais ocupam papel importante na vida 

das famílias assentadas, uma vez que, grande parte dos alimentos consumidos no dia a dia 

provem desses espaços. 

Assim sendo, identificou-se que todas as famílias assentadas desenvolvem atividades 

de produção em seus lotes e utilizam seus respectivos quintais para cultivos de frutas, 

verduras, plantas medicinais e criação de animais de pequeno porte destinados para o 

autoconsumo. Os quintais apresentam em média uma área de 553 m2 e são cercados, porém 

apesar da pouca extensão as mulheres conseguem aproveitar o terreno produzindo uma 

diversidade de espécies tanto animal, quanto vegetal.  

Conquanto, a manutenção dos quintais produtivos evidenciou-se, pois que é 

responsabilidade exclusiva das mulheres e, nestes espaços elas produzem o mamão, banana, 

acerola, caju, ata, coentro, cebolinha, pimentão entre outras, ou seja, as mulheres são 

responsáveis por proverem parte da alimentação das famílias. 

Todas as mulheres agricultoras entrevistadas afirmaram que a produção dos quintais 

é destinada ao autoconsumo das famílias, isto é, não comercializam o excedente dos produtos. 

Neste sentido, os quintais representam uma estratégia de produção de alimentos destinados a 

subsistência da unidade familiar, sendo está promovida pelo trabalho das mulheres rurais. 

  “Tudo que eu planto, nós consome. Eu planto as verduras para temperar a comida, 

as frutas a gente come quase todos os dias. Então, assim tudo que a gente planta aqui 

em casa, nós não compramos no mercado, assim a gente consegue economizar para 

comprar outras coisas” (depoimento de uma agricultora, em 26 de agosto de 2020). 
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“O que a gente consegue tirar do quintal, nós não vende. Tudo é para nossa 

alimentação, pois com essa produção aqui já ajuda economizar para as outras coisas 

que compramos no mercado. Eu tenho consciência que se não tivesse o nosso quintal 

a nossa alimentação podia ser mais difícil, por isso que eu faço questão que essa 

produção seja apenas para a alimentação daqui de casa” (26 de agosto de 2020).  

 

Desse modo, fica evidente a importância do trabalho das mulheres nos quintais, uma 

vez que, contribuem para autoconsumo familiar, além de reduzirem gastos com a alimentação, 

visto que minimizam a dependência dos mercados e, conseguem ter acesso a uma alimentação 

diversificada e em quantidades suficientes. 

 

Considerações Finais 

Percebe-se, que os quintais produtivos no assentamento Ubá são utilizados como 

espaços para o cultivo de frutas e hortaliças associadas a criação de pequenos animais, sendo 

a produção destinada para o autoconsumo da unidade familiar. Assim sendo, as famílias 

conseguem ter controle sobre uma parte considerável de sua alimentação.  

Conquanto, as mulheres contribuem de maneira significativa para a economia das 

famílias, haja vista que, deixam de gastar em supermercados e, com a produção de alimentos 

elas influenciam numa dieta alimentar com alimentos saudáveis, garantido a qualidade das 

refeições e promovendo a possibilidade de uma segurança alimentar.  
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Conscientes da necessidade de problematizar a ampliação histórica da 

compreensão sobre as Infâncias pensando nos sujeitos, saberes, demandas e 

especificidades próprias, em suas diferentes dimensões – sociais, étnicas, territoriais 

– que vem acompanhada de mudanças também nas práticas educativas e 

pedagógicas, e demandam novos olhares e pressupostos, neste GT oportunizamos 

um espaço de diálogo e debate sobre a importância das Infâncias para a nossa 

sociedade, colocando ênfase numa Educação Ambiental transversal na sua 

multiciplacidade. 

Convidamos, para este GT, educadores/as e pesquisadores/as de diferentes 

áreas do saber, para apresentar trabalhos dedicados a estudar temas referentes às 

Infâncias e à Educação Ambiental, nos quais essas sejam compreendidas como 

atores sociais e culturais ativos nos diversos ambientes em que estão inseridas, 

capazes de construir suas próprias histórias e seus modos de viver, ver e estabelecer 

relações com o mundo, além de se expressar através das suas múltiplas linguagens. 

Visamos estabelecer articulações entre saberes referentes às Infâncias, assim como 

espaços de escuta sensível, encontro, discussão e reflexão para a construção de 

novos horizontes. 
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A educação escolar em tempos de pandemia: a importância do contexto social em 

processos específicos do desenvolvimento humano  

 

Camila Pinho Rocha1 

Narjara Mendes Garcia 

 

Resumo: O presente artigo pretende trazer à discussão as condições de educação em diferentes contextos sociais 

pelo Brasil em meio a pandemia do Coronavírus. A Abordagem Ecológica e Bioecológica de Urie 

Bronfenbrenner, bem como as contribuições de pensadores da Educação Ambiental, possibilitam uma reflexão 

acerca dos elementos indispensáveis para o desenvolvimento de crianças em fase escolar, trazendo o enfoque no 

debate sobre a possível volta de aulas presenciais. Alguns fatores cruciais para este retorno ser possível são 

analisados: a forma como as crianças de diferentes classes sociais vivem em relação ao isolamento social, a 

acessibilidade das aulas remotas e a infraestrutura de escolas em relação ao saneamento básico. Ao final, as 

concepções apresentam que as ações coletivas e um pensamento integrado são capazes de promover benefícios 

que, por sua vez, possibilitam a modificação de condições precárias para a vida e para os espaços educacionais. 

 
Palavras-chave: Educação  Ambiental; Desenvolvimento Humano; Contextos Sociais. 

 

 

 

Scholar education in times of pandemic: the importance of social context in especific 

process of human development 
 
Abstract: This article aims to discuss the condition of school education under different Brazilian social contexts 

during the Coronavirus pandemic.  Urie Bronfenbrenner's  ecological and bioecological approach along with the 

contribuitions of other exponents on the Environmental Education subject provide a reflection on the essential 

elements for the children's development at school, focusing on the discussion about the possible return of 

presential classes. Some crucial factors to allow this return are analyzed: how children from different social 

classes experience social isolation; the accessibility to remote classes and the schools sanitation infrastructure. 

In conclusion, the concepts demonstrate that collective actions and integrated thinking are able to promote 

benefits that change the poor life and educational conditions. 

 
Keywords: Environmental Education; Human Development; Social Context.  
 

 

 

Educación escolar en tiempos de pandemia: la importancia del contexto social en 

procesos específicos de desarrollo humano 
 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo traer a discusión las condiciones de la educación en diferentes 

contextos sociales en Brasil en medio de la pandemia de Coronavirus. El enfoque Ecológico y Bioecológico de 

Urie Bronfenbrenner, así como los aportes de pensadores en Educación Ambiental, permiten una reflexión acerca 

de los elementos esenciales para el desarrollo de los niños en la fase escolar, enfocándose en el debate sobre el 

posible regreso de las clases presenciales. Se analizan algunos factores cruciales para que este retorno sea posible: 

la forma en que viven los niños de diferentes clases sociales en relación al aislamiento social, la accesibilidad a 

clases remotas y la infraestructura de escuelas en relación al saneamiento básico. Al final, las concepciones 

muestran que las acciones colectivas y el pensamiento integrado, son capaces de promover beneficios que, a su 

vez, posibilitan la modificación de las condiciones precarias de vida y de los espacios educativos. 

 
Palabras clave: Educación Ambiental; Desarrollo Humano; Contextos Sociales.  
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1. Não há equilíbrio social sem educação 

Em um cenário caótico em meio a pandemia do Coronavírus (Covid-19) que acometeu 

toda a população mundial no ano de 2019/2020 é urgente repensar as estratégias e articulações 

possíveis para os espaços e práticas escolares. O objetivo desse estudo foi problematizar e 

contribuir para algumas reflexões possíveis acerca da educação e das desigualdades sociais 

latentes neste deste momento atípico. Este artigo manifesta-se pela inquietação através de 

provocações feitas em uma Disciplina e um Grupo de Pesquisa do Programa de Pós Graduação 

em Educação Ambiental, pela Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA/FURG). Para tal 

desenvoltura desta pesquisa, alguns teóricos e uma orientadora experiente e sensível aos 

movimentos tão importantes para a educação e problemáticas sociais, são de suma 

importância.  

Nesse sentido, para compreender melhor os assuntos aqui abordados, a Teoria 

Ecológica do Desenvolvimento Humano (1996) e a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

Humano (2011), do psicólogo russo, Urie Bronfenbrenner, auxiliam no processo de 

compreensão do desenvolvimento humano, especialmente no aspecto da primeira e segunda 

infância, além de diversos pensadores contemporâneos da Educação Ambiental. Em conjunto 

com a articulação através dos fatos e notícias atuais sobre a pandemia, o dilema sobre a volta 

ou não das aulas presenciais, questões de saneamento básico e a forma como o isolamento 

social pode estar afetando a vida das crianças são analisados.  

Através disto, busca-se compreender e levantar questões importantes de cunho social, 

nas quais explicitamos aspectos a serem levados em consideração no momento tão delicado 

em que estamos vivendo. Para que este estudo tenha sido desenvolvido, utilizamos de um 

olhar ecológico sensível e também a perspectiva sistêmica direcionada para as condições 

socioeconômicas e de vulnerabilidade social 2 em que se encontram as milhares de crianças 

em fase escolar pelo Brasil.  

Sobretudo, cabe ressaltar a importância acerca dos aspectos que constituem o contexto 

de educação para diversos contextos ecológicos, apesar de diferentes na constituição, 

organização e cultura, ainda sim interligados sistemicamente na rede/teia social. Ao averiguar 

fundamentos   teóricos  para   embasar  este  estudo,   alguns  aspectos  dos  ensaios  teóricos  

 
 
2 Conceito abordado por Loureiro (2003) compreendido como “os grupos possuem peculiaridades ligadas à 

situação particular de seus ambientes, ao modo como interagem neste, à percepção qualitativa dos problemas e 

no estabelecimento da sua especificidade na dialética com as determinações históricas e cenários mais amplos. 

“ (p. 14) 
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propostos por Bronfenbrenner, explicitam de forma bastante contundente como diversos 

elementos dispostos: o espaço físico, os sistemas de desenvolvimento, as interações em 

diferentes níveis e tipos de ambientes podem afetar positiva ou negativamente o 

desenvolvimento humano. Portanto, de acordo com Ceci (2006) o desenvolvimento humano 

pode ser percebido como produto da constelação de um conjunto de forças: culturais, sociais, 

econômicas, políticas e não meramente psicológicas. 

Bronfenbrenner (1974) ressaltou a importância que as políticas públicas possuem no 

bem-estar e no desenvolvimento dos seres humanos. Sobretudo, compreende-se que 

independente de qualquer condição social, cada sujeito possui o direito de uma educação 

básica de qualidade, que respeite as particularidades do meio ambiente onde vive, e sendo 

assim, deve ter seu direito de acesso a educação preservado.  

Este estudo está organizado da seguinte forma: o subitem intitulado O desenvolvimento 

humano não é um fato isolado propõe uma articulação possível acerca de alguns aspectos da 

teoria Ecológica/Bioecológica proposta por Bronfenbrenner com relação à realidade 

pandêmica, seguido pelo subitem chamado A problemática da pandemia, a escola e os apectos 

sociais da educação demonstra uma série de fatores, a partir de dados e pesquisas já 

realizadas, sobre como vem constituindo-se os ideais para a educação e as disparidades sociais 

nos dias atuais, ancorado no subitem Algumas análises para construir um coletivo diferente, 

onde busca-se compreender os fatos e teorias através de algumas estratégias possíveis para 

essa realidade, e por fim, conclui-se até então a discussão pelo subitem A construção da 

equidade é indissociável: uma compreensão do todo, através de uma importante reflexão 

acerca do ser social e do fazer parte de um contexto maior para transformar e conscientizar de 

forma sempre crescente as pessoas em sociedade, e, por isso, não devemos pensar em um 

ponto final para estas discussões, ainda há muito o que ser construído de forma coletiva e 

integrada socialmente, permanecendo em constante discussão e profunda mobilização para a 

reorganização de inúmeros aspectos sociais que sozinhos não são capazes de serem 

estabelecidos de forma igualitária e justa.  

 

2. O desenvolvimento humano não é um fato isolado 

 Para iniciar este estudo através de uma perspectiva ecológica, faz-se necessário 

apresentar brevemente alguns conceitos-chave para a compreensão do desenvolvimento 

humano e social. Bronfenbrenner propôs a teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano 

(1979/1996) e posteriormente configurou-a como teoria Bioecológica do Desenvolvimento 



 

585  
 

Humano (1996/2011). Ambas possuem a compreensão sobre a importância das interações 

com outros seres e também com inúmeros ambientes como fatores importantes para destinar 

os caminhos do desenvolvimento de cada pessoa. 

 Koller & Poletto (2008) afirmam que “compreender ecologicamente o 

desenvolvimento humano possibilita que a atenção investigativa seja dirigida não só para a 

pessoa e os ambientes imediatos nos quais se encontra, mas também devem ser consideradas 

suas interações e transições em ambientes mais distantes, dos quais, muitas vezes, sequer 

participa diretamente.” Nesse sentido, ao compreender a Educação Ambiental aliada as teorias 

de Bronfenbrenner (1996/2011), pode-se afirmar que há um forte conceito recorrente que 

permite uma forma conjunta de olhar para o ambiente e os seres vivos: a interconexão de tudo 

que existe. Essa maneira de compreender a vida parte de um pressuposto que nada é passível 

de dissociar-se, tudo está interligado e todas as coisas exercem influência em todas as outras, 

como um eco, que é capaz de perpetuar-se e reverbera por longas distâncias.  

 Nessa perspectiva, o modelo Ecológico (1996) compreende que os contextos do 

desenvolvimento são "concebidos como uma série de estruturas encaixadas, uma dentro da 

outra, como um conjunto de bonecas russas" (p.5) e, portanto, o desenvolvimento é um 

processo experienciado pelos seres humanos que compreende suas vivências e 

particularidades em determinados ambientes que condicionam sua forma de viver e 

relacionar-se com outros seres e com o meio. A Abordagem Bioecológica (2011) também 

segue esta perspectiva, mas propõe ainda estudar com mais detalhes as características 

biopsicológicas, levando em consideração um aspecto mais completo e complexo do ser, 

designado como modelo PPCT: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. 

 De acordo com a proposta do estudo, traçar um parâmetro de comunhão com os dias 

em que vivemos e esses preceitos teóricos são a grande chave para uma compreensão mais 

densa dos aspectos sociais atuais. Portanto, diante a estas condições, afirma-se que: a pessoa 

é a criança, o processo é o ensino remoto e as discrepâncias sociais, o contexto é o meio social 

em que ela está inserida e o tempo é a pandemia.  

 De acordo com Bronfenbrenner & Morris (1998) o processo é fator determinante, 

chamado de “motor” para o desenvolvimento, pois segundo os autores “esta construção 

abrange formas particulares de interação entre organismo e ambiente, chamado processos 

proximais” (p. 994). A pessoa é definida como um organismo que possui características 

biopsicológicas, ou seja, de acordo com as “experiências vividas, habilidades, e aquelas 

construídas como demanda social na sua interação com o ambiente” (KOLLER, 2008, apud 
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BRONFENBRENNER & MORRIS 1998). O contexto é um fator complexo para esta teoria, 

mas, em suma, pode dividir-se em quatro sistemas: micro, meso, exo e macrossistema. O 

microssistema é compreendido como sendo o centro de todos os outros sistemas, ele é o 

primeiro, onde ocorrem os processos proximais, ou seja, as interações face a face, a forma de 

relacionamento mais imediato que o indivíduo pode experienciar, como a família, a escola, 

os  vizinhos, etc.  O mesossitema já inclui as relações estabelecidas por aquele sujeito em um 

segundo grau, como a relação entre dois microssistemas, onde ele pode não exercer uma 

influência direta, mas é influenciado por ele de alguma forma, como o vínculo que a família 

possui com a escola ou vice-versa. O exossistema pode ser definido como “os ambientes que 

a pessoa não freqüenta como um participante ativo, mas que desempenham uma influência 

indireta sobre o seu desenvolvimento” (BRONFENBRENNER, 1996), utilizando de exemplo 

o trabalho dos pais ou a comunidade em que a família se insere, por exemplo. E por último o 

macrossistema é uma forma mais ampla, como um grande sistema que engloba todos os outros 

citados anteriormente. O macrossistema é uma rede compreendida por padrões sociais, 

costumes, crenças, religiosidade, a cultura daquele lugar, o governo que influencia 

diretamente a forma de viver daqueles indivíduos. 

 Mediante dessas dimensões ecológicas do desenvolvimento humano, podemos afirmar 

que a pandemia do coronavírus mudou abruptamente diversos aspectos da vida das pessoas. 

Se antes possuíamos o microssistema escola em seu pleno exercício, com crianças ocupando 

o ambiente escolar e construindo vivências e significâncias para seu desenvolvimento de 

forma presencial, hoje vivemos um contexto completamente diferente onde a maioria das 

crianças estão em suas casas, assistindo aulas pelo ensino remoto.  

 Se podemos afirmar que fazemos parte de um contexto maior, onde cada ato reflete 

uma influência sobre outro ato, ou então que um contexto social interdepende de outro 

contexto social para coexistir, é possível então dizer que uma problemática social não é um 

fato isolado, mas sim um fato conjunto, que afeta os mais diversos aspectos da vida de 

diferentes pessoas, em diferentes lugares? Neste caso, das crianças em idade escolar?  

 Utilizando dos pressupostos propostos por Bronfenbrenner (1996/2011), como citado 

acima, o microssistema compreende a casa de cada criança, o mesossitema a relação que sua 

família está estabelecendo com a nova forma de viver em um contexto pandêmico, o 

exossistema são as medidas de isolamento e prevenção de contágio impostas pelas prefeituras 

e órgãos públicos de saúde, e o macrossistema um contexto ainda maior, de ordem do governo 
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federal para a solicitação de estratégias de ensino a distância, bem como as necessidades que 

deverão ser propostas caso seja possível a volta as aulas presenciais.  

 Ao refletir sobre os dias atuais, deparamo-nos diante do vírus que compromete o bem-

estar, a saúde e a vida das pessoas. Ao pensar na educação nestes contextos, emerge uma 

necessidade de ressignificar alguns aspectos, portanto, assim como a educação básica que é 

garantida pelo Governo Federal, outros processos sanitários que são necessários para este 

momento, como as condições mínimas para sobreviver nesta situação caótica, também.  

 Na seção a seguir, vamos averiguar de forma mais minuciosa como a pandemia do 

coronavírus ocorre em nosso país e quais são as problemáticas sociais e educacionais 

enfrentadas pelas crianças e suas famílias nas diferentes regiões do Brasil.   

  

3. A problemática da pandemia para a escola e os aspectos sociais da educação 

O Ministério da Saúde do Brasil, registrou em 26 de fevereiro de 2020 o primeiro 

caso de coronavírus no Brasil. Poucas semanas depois, o vírus espalhou-se rapidamente por 

todo o país, contagiando no período de apenas um mês, aproximadamente 3,5 mil casos e 

cerca de 90 mortes, de acordo com a UNICEF (2020). Desde então, a escala tem crescido a 

cada dia, de forma exponencial e atualmente, o Brasil já registrou a marca de 4.382.263 casos 

e mais de 133 mil mortes2. 

Inúmeras pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde já revelaram os impactos do 

coronavírus para a saúde da população, com o avanço de contaminação do vírus e o tempo 

que ele está ativo entre as comunidades foi possível constatar os sintomas, as formas de 

transmissão e também as formas de prevenção do contágio. Nesse sentido, de acordo com o 

Ministério da Saúde  (2020) e um plano informativo sobre a doença, destaca-se 

“A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 

que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros 

graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) 

dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos 

(poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer 

atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.” 
 

 Estamos enfrentando uma ameaça invisível jamais enfrentada antes. Ainda de acordo 

com o Ministério da Saúde, alguns protocolos são necessários para evitar a disseminação da 

doença, como: 
“Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver 

em  algum  ambiente   público   (ambientes   de   trabalho,   prédios   e   instalações 
 

 
2 Dado apontado pelo Painel Coronavírus Brasil do Ministério da Saúde em 16 de setembro de 2020. 
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comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies 

e objetos de uso compartilhado.” 
“Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do 

cotovelo. 

Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não 

higienizadas. 

Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já 

indicado.” 
“Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e 

de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos.” 
(…) 
“Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos que 

são utilizados com frequência.” 
(...) 
“Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.” 

 

 De acordo com estas constatações, compreende-se a importância da higiene pessoal, 

do distanciamento social e da utilização de máscaras de proteção como uma forma 

fundamental para evitar a disseminação do vírus. Até agora, a população encontra-se a seis 

meses em quarentena, contando com algumas medidas de flexibilização para o funcionamento 

de serviços essenciais como supermercados, farmácias e algumas lojas, todos com medidas 

de contenção do vírus, mas como estão as escolas neste contexto?  

 O cenário para as escolas teve de ser reinventado, diversas estratégias foram 

desenvolvidas para que as crianças e adolescentes pudessem continuar estudando em suas 

casas. Algumas propuseram aulas online, por videoconferência, outras estão desenvolvendo 

métodos para entregar as tarefas impressas para os alunos. De acordo com uma matéria da 

BBC em abril de 2020, aponta que os “estados e municípios preparam aulas virtuais ou via 

transmissões de televisão aberta, às vezes complementadas por material enviado às casas dos 

alunos pelo correio ou transporte escolar.” Diante disso, é possível afirmar que este momento 

é tecido com inúmeras mudanças que afetam a vida de milhares de crianças (bem como suas 

famílias), a alteração na rotina da casa, a mudança de diferentes hábitos e a adaptação a novos 

conceitos, tudo está em constante mudança.  

 Ao traçar um comparativo com o modelo Bioecológico (2011) proposto por 

Bronfenbrenner, atravessamos o âmbito da experiência, trazida pelo autor para definir como 

um parâmetro “usado para indicar que as características cientificamente relevantes de 

qualquer contexto para o desenvolvimento humano incluem não apenas suas condições 

objetivas, mas também a maneira na qual essas são experienciadas subjetivamente pelas 

pessoas que vivem nesse ambiente.” (p. 44). Nesse sentido, a experiência que perpassa o 
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sujeito não é apenas um fator que condiciona seu desenvolvimento, mas também a forma como 

ele percebe tais condições é um fator determinante para complementar sua formação.  

 Sem dúvidas, as ações promovidas pelas prefeituras, órgãos públicos e federais para 

definição de estratégias na atuação em combate ao coronavírus possuem um profundo impacto 

na vida de todos. Com um índice de queda nos casos de contaminação pelo país, muitos 

estados e municípios desenvolveram estratégias e protocolos de proteção de saúde para uma 

possível retomada das aulas presenciais. Entretanto, nem todas as escolas, bem como uma 

parcela dos cidadãos, possuem condições mínimas necessárias para proteger-se do vírus 

enquanto não há uma vacina.  

 Florence Bauer (2020), representante do Unicef no Brasil, afirma que “tendo em vista 

as diferentes realidades brasileiras, as opções de atividades para a continuidade das 

aprendizagens em casa não estão se dando de forma igual para todos. Manter as escolas 

fechadas por muito tempo pode agravar ainda mais as desigualdades de aprendizagem no país, 

impactando em especial meninas e meninos em situação de vulnerabilidade.” Portanto,  pode-

se afirmar que tanto as aulas remotas, como a volta as aulas presenciais abordam uma questão 

ainda mais profunda e substancial para a educação das crianças no país. 

 Ainda assim, outros elementos envolvidos nesse processo reafirmam as questões 

sociais desiguais que perpetuam-se com o passar do tempo. Um estudo realizado pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Banco Mundial e Instituto Internacional de 

Águas de Estolcomo (SIWI) em 2020, demonstra que as crianças e jovens são vítimas de um 

sistema precário de saneamento. No âmbito da escola pública a situação é preocupante e 

reforça ainda mais as condições de desigualdade, visto que as escolas privadas possuem mais 

condições financeiras para a instalação de medidas de prevenção ao coronavírus.  

 Segundo o Programa de Monitoramento para Saneamento e Higiene (JMP) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

afirma-se:  

“39% das escolas não têm infraestrutura para lavagem das mãos. (…) E, no Norte 

do país, as disparidades são ainda maiores. Apenas 19% das escolas públicas do 

Amazonas têm acesso ao abastecimento de água, ao passo que a média nacional é 

de 68%. Em relação ao esgotamento sanitário, a situação é crítica: no Acre, por 

exemplo, apenas 9% das escolas públicas têm acesso à rede pública de esgoto; em 

Rondônia, 6%; no Amapá, só 5%.” 
 

 Os índices preocupam e tornam ainda mais evidentes as disparidades entre as classes 

sociais. Nesse sentido, a problemática acerca da volta as aulas presenciais ocorre justamente 

em razão destes fatores. Não há equidade de condições para o funcionamento das escolas, 
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considerando que muitas dessas não apresentam a mínima infraestrutura e nem as adequações 

necessárias diante da situação de risco promovido pelo vírus. Esta situação é mais evidente 

nas escolas públicas, onde os estudantes estão apresentando mais dificuldades em aderir ao 

ensino remoto.  

 Para que seja possível compreender com mais detalhes estas questões, pesquisas e 

levantamentos feitos por instituições e organizações que promovem ações para as infâncias, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), apontam aspectos importantes que enfatizam as dificuldades enfrentadas pelas 

crianças do Brasil.  

 A pandemia e as medidas de isolamento social acometeram milhares de crianças que 

correm o risco de estarem mais vulneráveis a situações de abusos e violência doméstica, seja 

de ordem física, moral, sexual ou psciológica. Se antes da pandemia, onde as crianças 

passavam apenas parte do tempo em casa, de acordo com a UNICEF em um estudo realizado 

em 2017 “três em cada quatro crianças de 2 a 4 anos no mundo (cerca de 300 milhões) são 

regularmente submetidas a disciplina violenta (punição física e/ou agressão psicológica) por 

seus pais ou outros cuidadores em casa.”, durante a pandemia é possível afirmar que estas 

práticas de violência podem ter sido intensificadas visto que as crianças passam mais tempo 

dentro de suas casas. 

 Um outro fator que também reforça a disparidade social, é a falta de acesso a redes de 

internet. Em tempos de coronavírus, a internet torna-se instrumento fundamental para o acesso 

às aulas remotas, a busca por informações e também a conexão com amigos e familiares que 

estão distantes. Mas, em um levantamento feito pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) em uma pesquisa que vem sendo 

realizada ao longo de anos intitulada “TIC Kids Online Brasil” demonstra que “4,8 milhões 

de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos de idade vivem em domicílios sem acesso à internet 

no Brasil (17% dessa população)” e ressalta ainda que no Brasil “11% da população dessa 

faixa etária não é usuária de internet – não acessando a rede nem em casa e nem em outros 

lugares. A exclusão é maior entre crianças e adolescentes que vivem em áreas rurais (25%), 

nas regiões Norte e Nordeste (21%) e entre os domicílios das classes D e E (20%).” Portanto, 

considera-se que sob a mesma perspectiva da violência doméstica, as crianças permanecendo 

mais tempo em casa, possuem menos contato com ambientes que facilitam o acesso às redes 

de internet, como a escola, ou a casa de amigos, por exemplo.  
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 Os serviços prestados pelos órgãos públicos no país são de extrema importância para 

a vida e organização social. As diversas áreas que oferecem serviços básicos e necessários 

para a vida em sociedade como as de saúde, acessibilidade, saneamento, educação e 

segurança, são compreendidas através de uma perspectiva sistêmica, onde para seu pleno 

funcionamento, um interdepende do outro, levando em consideração que não há assistência à 

saúde sem segurança, ou não há escola sem acessibilidade. Para tanto, cabe destacar que a 

escola é um fator de grande importância para a vida do ser humano pois seu desenvolvimento 

ocorre em virtude da comunhão entre estes diversos fatores e serviços sociais anteriormente 

citados. Pode-se assim dizer que a escola é uma dimensão fundamental para oportunizar 

condições para que o processo do desenvolvimento seja positivo. Garbarino e Abramovitz 

(1992) afirmam que os ambientes de desenvolvimento devem oferecer para as pessoas, 

“encorajamento material, emocional e social, compatíveis com suas necessidades e 

capacidades num determinado tempo de suas vidas”. (p. 17) 

 Podemos pensar no contexto de educação como uma perspectiva macrossistêmica, 

pois ela é compreendida em um contexto maior, uma vez que somos capazes de tranformá-la, 

humanizá-la e torná-la acessível em nossos microssistemas, garantimos a integração de todas 

as crianças sem que nenhuma fique para trás, extinguindo qualquer ideologia excludente 

naturalmente prevista pela sociedade. Para Bronfenbrenner (1996/2011) “nenhuma sociedade 

pode se sustentar muito tempo a menos que seus membros tenham aprendido as sensibilidades, 

motivações e habilidades envolvidas na ajuda e no atendimento aos outros seres humanos” (p. 

43).  

 Na seção a seguir, discutiremos algumas possibilidades, entrelaçando as considerações 

realizadas até então, para como é possível traçar um ideal de sociedade mais humana e justa. 

 

4. Algumas análises para construir um coletivo diferente 

 As propriedades fundamentais da Educação Ambiental, como já dito anteriormente, 

não podem perceber os elementos culturais e ecológicos de uma sociedade de forma 

dissociada. A importância de compreender que o desenvolvimento e o bem-estar humano 

integram os princípios ambientais, compreendendo que a relação humano-natureza constrói 

significados fortemente interconectados. Nesse sentido, para Loureiro (2003), a Educação 

Ambiental pode ser compreendida através de uma perspectiva “intrinsecamente 

transformadora, por ser uma inovação educativa recente que questiona o que é qualidade de 
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vida, reflete sobre a ética ecológica e amplia o conceito de ambiente para além dos aspectos 

físico-biológicos.” (p.1) 

 As discussões acerca dos aspectos sociais, culturais e ecológicos do desenvolvimento, 

apontadas pela Educação Ambiental, necessitam estar para além de construções escolares e 

acadêmicas, pois devem ultrapassar barreiras e disseminar-se em toda a sociedade, para que 

de fato seja possível uma atuação mais potente do ser humano afim de provocar mudanças 

significativas e conscientes, partindo do micro até ao macrossistema. Como também afirma 

Loureiro (2003) 
“A finalidade de uma Educação Ambiental que assimile a perspectiva dos sujeitos 

sociais excluídos não é o de reforçar as desigualdades de classes, mas, através do 

reconhecimento de que elas existem, estabelecer uma Educação Ambiental plena, 

contextualizada e crítica, que evidencie os problemas estruturais de nossa sociedade 

e as causas básicas do baixo padrão qualitativo da vida que levamos.” (p.15) 
 

 A discussão acerca da Ecologia e Bioecologia do Desenvolvimento Humano, proposta 

por Bronfenbrenner (1996/2011) é justamente a compreensão da pluralidade dos sujeitos e 

dos espaços onde vivem. O autor percebeu como a vida pode ser analisada através de um 

sistema grandiosamente complexo. Em suma, a pessoa em desenvolvimento é capaz de 

perceber e recriar o ambiente onde está inserido, portanto “o ambiente também exerce 

influência no desenvolvimento da pessoa, sendo este um processo de mútua interação” 

(Bronfenbrenner, 1996/2011). 

 Se podemos considerar que o ser humano e o ambiente são elementos que se 

completam e dependem um do outro para coexistir, é possível afirmar que tanto as 

modificações do ser, quando as modificações do ambiente são capazes de alterar o processo 

do desenvolvimento como um todo. Nesse sentido, todo o cenário conturbado em meio a uma 

pandemia viral, afeta diretamente a vida de todos, provocando alterações, novamente por 

assim dizer, desde o contexto mais íntimo microssistêmico, até o contexto mais global e 

abrangente macrossistêmico. 

 Portanto, essas modificações além de promoverem um significativo impacto na vida 

da população, evidenciam contextos sociais dicotômicos, acentuando principalmente as 

diferenças socioeconômicas, que necessariamente são ligadas a uma questão cultural 

excludente: quem provém de uma condição financeira mais exuberante não sofre danos tão 

profundos e quem possui uma condição financeira menos acentuada, acaba sofrendo grandes 

riscos. Sobretudo é importante considerar estes fatores como propulsores de outros fatores: 

pode-se observar que no âmbito de crianças que possuem menor condição financeira, são as 

que estão mais suscetíveis a sofrerem com a falta de saneamento básico, bem como o 

distanciamento da escola e das atividades remotas por não possuírem acesso à rede de internet 

e também a sofrerem abusos violentos dentro de suas casas.  
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 Embora, de acordo com as pesquisas citadas neste estudo demonstrem que um número 

de crianças em situação de vulnerabilidade social seja mais baixa do que as crianças que não 

estão nessas condições (ver página 8), ainda sim não é possível aceitar que tal problemática 

seja deixada em segundo plano até que todas condições de pobreza e desigualdades de 

condições sejam erradicadas.  

 Por isso, a interlocução entre as mais diversas áreas que prestam atendimento à 

população (governos, assistências sociais, de saúde, educacionais, etc) bem como a população 

em geral é de extrema importância neste momento. A mudança dos padrões econômicos e 

sociais não ocorre de forma isolada se não houver uma profunda mudança de postura e formas 

de agir de cada sujeito. Um problema social é um problema de todos.  

 O pensar em conjunto com as áreas da sociedade que atuam diretamente com as 

infâncias e a sociedade como um todo, é imprescindível para o surgimento de mudanças e 

posturas, pois para Boff (2014), é a única possibilidade de reverter a crise que nos assola 

enquanto indivíduos e sociedade sendo, uma possibilidade para deixar o individual pelo e com 

o ser coletivo. Uma consciência coletiva tem efeitos duradouros na sociedade, uma vez que 

quando uma mudança pequena ocorre, ela é capaz de ecoar por distâncias inimagináveis, mas 

para isto, precisamos contar com o apoio de órgãos públicos. De acordo com Loureiro (2003), 

é importante destacar que 
“Em uma perspectiva de Educação Ambiental Transformadora, o sentido de partir 

dos grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade ambiental é destacar a 

realidade da maioria, é democratizar o acesso à informação, é entender a sociedade 

em suas múltiplas contradições. É fazer com que os diversos setores sociais 

incorporem a práxis ambientalista, ressignificando-a, e tornem a Educação 

Ambiental uma política pública democrática consolidada nacionalmente.” (p. 14)  
 

 Para isso, os órgãos municipais, estaduais e federais precisam atuar em conjunto, 

trilhando o mesmo caminho, contanto com o apoio da sociedade e por ela sendo apoiada, 

angariando fundos para a erradicação da pobreza que assola as crianças neste país. Ainda 

nessa perspectiva, priorizar os direitos e as necessidades mais emergentes dessas meninas e 

meninos, revendo orçamentos, criando novos programas e projetos, podem amenizar os 

impactos da crise causada pelo coronavírus em curto, médio e longo prazo.  

 Portanto, as concepções e evidências demonstradas até aqui são válidas para 

compreender e finalizar, por ora, novas formas de perceber a realidade em que hoje vivemos, 

sendo compreendida a seguir.  

 

5.  A construção da equidade é indissociável: uma compreensão do todo 

 A intenção da escrita deste artigo foi a compreender de que forma estão ocorrendo as 

práticas educacionais em diferentes núcleos sociais, instigadas pelas discussões ocorridas no 

âmbito da Educação Ambiental, proporcionadas pela Disciplina e Grupo de Pesquisa do 
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PPGEA/FURG.  Discussões estas que possuem uma profunda importância para a educação, 

uma vez que podem ser disseminadas ao público, dando assim uma abertura para novas 

discussões, através deste estudo.  

 Sendo assim, o entrelace entre as urgências sociais que estão propostas para nós 

enquanto cidadãos e as evidências científicas e teóricas são de suma importância para a 

reorganização e a construção de novos saberes. A pesquisa é uma prática que fomenta grandes 

mudanças para a sociedade. Sendo assim, conforme considerado por Bronfenbrenner 

(1996/2011), a interdependência de contextos se aplica nesse aspecto de investigação da 

realidade. 

 Para o autor, a interação entre a pessoa com o ambiente é caracterizada pela 

reciprocidade, sobretudo a interdependência de múltiplos contextos que não são capazes de 

existir de forma isolada. Nesse sentido, ao repensar estratégias educacionais em um contexto 

pandêmico em que estamos inseridos nos dias atuais são fundamentais para que possamos, 

juntos, agregar novas possibilidades para a educação.  

 Um aspecto importante para afirmar estes princípios, é contar com a colaboração por 

parte dos governos municipais, estaduais e federal. Nesse momento atípico não há espaço para 

discussões egocêntricas de cunho político, no sentido de decidir qual partido político é melhor 

quisto pela sociedade, precisamos pensar acima de qualquer jogo estratégico de poder: a 

educação vem primeiro.  

 Outro fator de grande relevância a ser levado em consideração por todos nós: de que 

forma é possível conciliarmos todas as áreas que prestam serviços à população em um corpo 

só? Através de uma perspectiva ecológica estamos igualmente juntos, em um mesmo ambiente 

que possuem inúmeras especificidades, cabe a nós enquanto sociedade, alcançarmos 

estratégias em conjunto, utilizando a interconexão entre diferentes áreas, como atualmente 

temos a saúde e a educação em constante comunicação para buscar estratégias de reabertura 

das escolas, por exemplo. Portanto, para que haja educação ambiental efetiva e 

desenvolvimento humano de qualidade, é imprescindível haver esforços concomitantes de 

todos, e a responsabilização da estrutura e do modo de produção do sistema social em que se 

convive (LOUREIRO, 2004).  

 Em vista da conscientização da importância do aprendizado, da convivência 

democrática, igualitária, acessível e sustentável, das práticas e cuidados necessários consigo, 

mas também com outros, levando em consideração a importância do cuidado com os 

ambientes que este momento atípico necessita, a Educação Ambiental e a 
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Ecologia/Bioecologia do Desenvolvimento Humano aqui apresentadas, podem colaborar 

positivamente para a construção de uma noção de cidadania mais justa e consciente, que tenha 

em vista os valores humanitários como direito de todos, promulgando a consciência individual 

e consequentemente do todo, podemos nos aproximar cada vez mais do senso de 

pertencimento social, cultural e planetário que auxiliará grandes mudanças sociais, tornando 

os sujeitos ainda mais participativos social e politicamente, no plexo exercício de sua 

cidadania. E que as novas mudanças, possam gerar outras novas mudanças, em um ciclo 

infinito de boas ações.  
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Um olhar para as Práticas Pedagógicas de Educação Ambiental na Educação Infantil – 

Levantamento das publicações na REMEA no período de 2010-2019 
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Resumo: A reflexão das práticas de Educação Ambiental no contexto da Educação Infantil emerge em 

importância à construção de um mundo ambientalmente justo e sustentável. Sendo assim, questionamos: Como 

se apresentam os estudos sobre os diálogos de práticas pedagógicas de Educação Ambiental no contexto da 

Educação Infantil a partir das publicações presentes na Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 

no período de 2010-2019? O objetivo visa estudar as produções sobre as práticas pedagógicas de EA no contexto 

da EI no periódico acadêmico e período citados, a partir de um levantamento bibliográfico. Foram encontradas 

25 publicações, as quais após lidas ficaram em 09 textos que dialogam com o contexto das práticas pedagógicas 

na EI, agrupados nos seguintes conjuntos: (a) Ensaios Teóricos; (b) Formação de Professores; e (c) Diálogos de 

Práticas. Os resultados reafirmam a importância do desenvolvimento de práticas e do papel da criança na 

construção de conhecimentos de EA. 
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A LOOK AT THE PEDAGOGICAL PRACTICES OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION - SURVEY OF 

PUBLICATIONS IN REMEA BETWEEN 2010-2019 
 
Abstract: The reflection of Environmental Education practices in the context of Early Childhood Education 

emerges in importance to the construction of an environmentally fair and sustainable world. Therefore, we ask: 

how are the studies on the dialogues of pedagogical practices in Environmental Education presented in the 

context of Early Childhood Education from the publications present in the Electronic Journal of the Master in 

Environmental Education among the period 2010-2019? The objective is to study the productions on the 

pedagogical practices of EE in the context of ECE in the academic journal and period cited, from a bibliographic 

survey. In this way, 25 publications were found, which after being read were reduced in 09 texts that dialogue 

with the context of pedagogical practices in EI, grouped in the following sets: (a) Theoretical Essays; (b) Teacher 

Education; and (c) Practice Dialogues. The results reaffirm the importance of developing practices and the role 

of the child in the construction of EE knowledge. 
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UNA MIRADA A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL - ENCUESTA DE 

PUBLICACIONES EN REMEA EN EL PERÍODO 2010-2019 
 
Resumen: El reflejo de las prácticas de Educación Ambiental en el contexto de la Educación Infantil emerge en 

importancia para la construcción de un mundo ambientalmente justo y sustentable. Por tanto, nos preguntamos: 

¿Cómo se presentan los estudios sobre los diálogos de prácticas pedagógicas en Educación Ambiental en el 

contexto de la Educación Infantil a partir de las publicaciones presentes en la Revista Electrónica de la Maestría 

en Educación Ambiental en el período 2010-2019? El objetivo es estudiar las producciones sobre las prácticas 

pedagógicas de la EA en el contexto de la IE en la revista académica y período citado, a partir de una encuesta 

bibliográfica. Se encontraron 25 publicaciones, que luego de ser leídas quedaron en 09 textos que dialogan con 

el contexto de las prácticas pedagógicas en la IE, agrupadas en los siguientes conjuntos: (a) Ensayos Teóricos; 

(b) Formación de profesores; y (c) Diálogos de práctica. Los resultados reafirman la importancia de desarrollar 

prácticas y el papel del niño en la construcción del conocimiento de la EA. 
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Introdução 

O planeta Terra, sobretudo diante das múltiplas mudanças históricas e também da atual 

sociedade globalizada, sofre com as constantes degradações, mudanças climáticas, desastres 

e transformações causadas também pela ação direta do ser humano, o qual retira do meio 

natural além do necessário para sua sobrevivência causando danos a qualidade de vida da 

própria espécie humana e de outras espécies. Nesta complexidade percebemos a educação e a 

escola, refletindo o exercício de que “as crianças têm o direito de viver num ambiente escolar 

acolhedor, o direito de saber que mundo os adultos lhes reservaram” (GADOTTI, 2000, p. 

79). 

 
O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental 

torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que a 

preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da 

biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades 

planetárias evidenciam-se na prática social (BRASIL, 2012, p. 2). 
 

Os debates que envolvem as questões ambientais estão cada vez mais presentes dentro 

dos ambientes escolares, acrescentando-se em destaque a importância da criança pequena 

como aliada nestes diálogos e na preservação do meio de vida, uma vez que, esta é sujeito 

histórico e social capaz de solucionar problemas e intervir pelo meio ambiente, ao qual 

pertence e age. Através do seu desenvolvimento por meio da curiosidade, observação, 

brincadeiras, interação e exploração, estimuladas e aprimoradas dentro dos espaços escolares 

da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que muitas constituições de 

conhecimentos, percepções e sentidos podem ser vivenciados, se instigando mudanças de 

atitudes e o desenvolvimento de valores, comportamentos e consciência, conforme a fase de 

desenvolvimento da criança. 

 
A partir da problemática ambiental vivida cotidianamente pelos mais próximos, ou 

seja, na família, na escola, na empresa, na aldeia, nas diversas comunidades nativas, 

na biografia de cada um, nas suas histórias de vida, processa-se a consciência 

ecológica e se opera a mudança de mentalidade (GADOTTI, 2000, p. 132). 
 

Diante da relevância que a abordagem ambiental tem na formação humana indagamos 

quais são as práticas pedagógicas necessárias para que os pequenos tenham preocupação, 

cuidado e zelo pelo meio ambiente? Para que as crianças da educação infantil construam uma 

significativa aprendizagem em seu desenvolvimento são necessárias orientações e, é na 

primeira etapa que surge a importância de se construir desde cedo um olhar de sensibilidade 

e zelo voltado para o meio ambiente. Como nos apresenta Oliveira (2010, p. 5) 
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[...] assim a criança busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma 

forma as significações que constrói, modificando-as continuamente em cada 

interação, seja com outro ser humano, seja com objetos. Em outras palavras, a 

criança desde pequena não só se apropria de uma cultura, mas o faz de um modo 

próprio, construindo cultura por sua vez.  
 

O interesse por este estudo surgiu a partir da temática ambiental presente no Núcleo 

de Aprofundamento em Educação Ambiental do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal. Dentro das discussões levantou-se o 

questionamento a respeito de como instigar o cuidado com o meio ambiente, colocando em 

evidência a criança e, sendo notório destacar e explanar a importância da educação ambiental 

como práxis na educação infantil. 

Sendo assim, a presente pesquisa se tensiona a partir da seguinte pergunta: Como se 

apresentam os estudos sobre os diálogos de práticas pedagógicas de Educação Ambiental no 

contexto da Educação Infantil a partir das publicações presentes na Revista Eletrônica do 

Mestrado em Educação Ambiental no período de 2010-2019? Desta forma, o objetivo da 

pesquisa é estudar as produções sobre as práticas pedagógicas de educação ambiental no 

contexto da educação infantil em um espaço de publicização de produções acadêmicas, ou 

seja, a Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, no período de 2010 a 2019, 

a partir de um levantamento bibliográfico. 

O presente texto foi produzido dentro de um contexto pandêmico por conta da Covid-

19, contexto este que influenciou nos percursos da pesquisa que incialmente partia da ideia de 

estar em contato com os educadores para observar e conhecer as práticas ambientais, mas que 

foi modificada quando o vírus chegou e se propagou, nos tirando o contato até com os 

familiares mais próximos. Com a pandemia e o afastamento social, nós voltamos também a 

reforçar o pensar mais no bem estar do próximo, seja ele humano ou não humano. Assim, a 

pesquisa nos possibilita pensar formas de conservar o meio ambiente, sobretudo a partir das 

práticas pedagógicas com as crianças, visando garantir a qualidade de vida do planeta Terra e 

seus habitantes. 

Este texto encontra-se organizado em tópicos, iniciando-se com os diálogos e 

referenciais teóricos, seguido da metodologia, depois com a apresentação e diálogo dos dados 

da pesquisa, e por fim as considerações finais e referências. 

 

Educação Infantil  
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A educação infantil possui uma longa trajetória de mudanças e ressignificações que 

ocorreram no contínuo dos anos, transformações estas que progrediram, estagnaram e/ou 

retrocederam até chegar no momento atual. São conquistas de pessoas que lutaram e lutam 

por uma educação de qualidade e para ser direito de todos, em todas as idades. Do ponto de 

vista histórico a educação infantil (que compreende hoje creches e pré-escolas), nem sempre 

possuiu esta nomenclatura e muito menos a importância no debate e na prática efetiva das 

políticas públicas educacionais.  

Em seu início, conforme Paschoal e Machado (2009, p. 79), as instituições que 

atendiam as crianças pequenas eram vistas exclusivamente pelo caráter assistencialista, tendo 

início a partir do enorme impacto causado pela Revolução Industrial, que possibilitou a 

entrada da mulher no mercado de trabalho. Ainda de acordo com os autores, no Brasil “Outro 

elemento que contribuiu para o surgimento dessas instituições foram as iniciativas de 

acolhimento aos órfãos abandonados que, apesar do apoio da alta sociedade, tinham como 

finalidade esconder a vergonha da mãe solteira [...]” (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 

82). 

Muitas dessas instituições surgiram com a finalidade de atender aos filhos de 

trabalhadoras e trabalhadores da classe baixa, crianças em situações de marginalização e, com 

o objetivo de sanar a carência da população de baixa renda, estas ofereciam como favor aos 

“necessitados” o assistencialismo. 

Em virtude disto, “A Constituição Federal (CF) de 1988 pode ser considerada o 

prenúncio de virada da educação infantil, pois declarou o direito das crianças pequenas à 

educação [...]” (LIMA; CARVALHO; MONTEIRO, 2016, p. 116). O artigo 208, inciso IV, 

da referida Constituição, afirma que “[...] O dever do Estado para com a educação será 

efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de até 5 (cinco) 

anos de idade” (BRASIL, 1988). Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9394/96) reafirma nos artigos 29 e 30 os direitos à primeira etapa da 

educação básica, 

 
Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade.  
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade (BRASIL, 

1996).  
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A Resolução nº 5, de 17 de Dezembro de 2009 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), e que orienta o trabalho com crianças 

pequenas, apresenta no Artigo 9º que “As práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantindo experiências [...]” (BRASIL, 2009, p. 4), assim como no inciso X do 

mesmo artigo “promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos 

recursos naturais” (BRASIL, 2009, p. 4). 

Além disso, o documento mais recente – a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

– ressalta que “[...] nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a 

concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do 

processo educativo” (BNCC, 2017, p. 36, grifo do autor). A BNCC destaca em seu texto a 

importância da Educação Infantil como espaço construtor de conhecimentos para a criança 

pequena, assim,   

 
[...] as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e 

conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento 

nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira 

como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se 

como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. (BNCC, 2017, p. 44, grifo 

do autor). 
 

Assim, a educação infantil tem papel fundamental na construção de cidadãos críticos 

e conscientes diante dos problemas ambientais com práticas que promovam a qualidade de 

vida da humanidade e do planeta Terra, reconhecendo que a “[...] prática do diálogo e o 

compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são 

essenciais” (BNCC, 2017, p. 36). 

 

Educação Ambiental 

As discussões sobre os problemas ambientais, embora tenham ganho intenso fôlego ao 

final do século XX, já eram geradas ao longo deste mesmo século, sobretudo instigadas em 

decorrência da percepção do prejuízo causado pela ação humana irresponsável ao meio 

ambiente. Sendo assim, à preocupação com a degradação ambiental em larga escala, a qual 

gera grandes transtornos à vida humana e não humana, sucede-se o diálogo e a elaboração  de 

medidas de contenção à ascensão da destruição da vida no planeta Terra, constituídos a partir 

de muitos movimentos, militâncias, conferências e encontros, declarações, legislações e 
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políticas de fiscalizações. É assim que a educação ambiental emerge também enquanto 

movimento e práxis político pedagógico, constituindo-se paulatinamente em campo de 

produção do conhecimento e diálogo em defesa da vida. 

No contexto brasileiro foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA 

(1973), além disso, outro ponto relevante que impulsiona a EA é a Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 que determina a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), que 

estabeleceu no Artigo 2º, inciso X a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive 

a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente.” (BRASIL, 1981, p. 1). 

A Constituição Federal de 1988 apresenta no capítulo VI, artigo 225, que “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” (BRASIL, 1988, p. 100).  

Por meio do Ministério da Educação (MEC) os PCNs - Parâmetros Curriculares 

Nacionais - destacam na proposta curricular o meio ambiente como tema transversal, para ser 

abordado como temática de extrema relevância e urgência na educação básica. Diante disso, 

a proposta de fortalecimento da educação ambiental também no âmbito educacional é alargada 

com a Lei nº 9.795/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental e que 

evidencia em seu artigo 2 que “A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999, 

p. 1). 

A Política Nacional de Educação Ambiental indica na seção II, com relação a 

Educação Ambiental no Ensino Formal, as seguintes determinações:  

 
Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no 

âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 
I – educação básica: a) educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino médio;  
II – educação superior;  
III – educação especial;  
IV – educação profissional;  
V – educação de jovens e adultos (BRASIL, 1999, p. 3). 

  

A Resolução nº 2, de junho de 2012, que normatiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA, diante do Parecer CNE/CP nº 14/2012, 

constata a importância da educação ambiental em todos os níveis de ensino. A DCNEA 

destaca nos seguintes artigos as orientações para o sistema educacional. 
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Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 

da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 

potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática 

social e de ética ambiental. 
Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 

comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 

ambiente natural e construído (BRASIL, 2012, p. 2). 
 

 No que tange a compreensão da Educação Ambiental a partir da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), os autores Andrade e Piccinini (2017, p. 11) destacam 

 

[...] a perda de espaço da EA, prevalecendo sua compartimentalização em 

disciplinas e, mesmo como tema integrador em apenas três disciplinas, com 

reinserção condicionada a autonomia das escolas, nos 40% restantes do currículo 

destinado a atender as realidades pedagógicas (diversidade) das escolas. 
  

Diante do aporte teórico compreende-se a necessidade e relevância da Educação 

Ambiental no âmbito da Educação Infantil, assim, seguimos apresentando os caminhos 

metodológicos percorridos para elaboração deste estudo. 

 

Caminhos Metodológicos 

A presente pesquisa se constitui no estudo e análise das produções acadêmicas 

publicadas no período de 2010-2019 na Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 

Ambiental - REMEA, sendo que para o desenvolvimento foram levantados os artigos que 

possuíam os descritores “Criança(s)”, “Infância(s)” e “Educação Infantil” presentes em seus 

títulos ou em suas palavras-chaves. A escolha pelo levamento de dados ser realizado neste 

periódico se deu considerando que o mesmo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Ambiental, com os seus cursos de Mestrado e Doutorado, da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. 

Neste movimento de compreensão, esta investigação se organiza a partir da leitura 

prévia de alguns referenciais do campo da educação ambiental e da educação infantil e, 

posteriormente, da busca através de um levantamento bibliográfico em que são encontradas, 

analisadas e apresentadas as produções acadêmicas que dialogam com o campo da educação 

ambiental no contexto da educação infantil em um periódico científico brasileiro. A pesquisa 

se constitui como de caráter qualitativo que, de acordo com Minayo (2002) 

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com 
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o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2002, p. 21). 
 

A pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44). Partindo desta 

abordagem o texto foi construído desde a leitura dos sumários, títulos e palavras-chave de 

todas as publicações de 2010 a 2019 na REMEA. 

A partir desta leitura foram selecionados 25 textos que possuíam alguns dos descritores 

da pesquisa, sendo que estes foram separados e seguiram para a leitura dos seus resumos. 

Ainda assim, na presença de dúvida quanto aos descritores mencionados, foi feita a leitura 

aprofundada de alguns dos textos para compreender se o trabalho se tratava de práticas 

pedagógicas no contexto da Educação Infantil. Durante as buscas constatou-se a presença de 

dois textos que apresentaram as expressões “Infantis” e “Infantil” nos títulos, porém não foram 

computados na pesquisa por não se tratar especificamente dos descritores e, sobretudo, por 

não envolverem a temática da pesquisa. Também ainda na busca dos descritores um dos textos 

foi encontrado em duas edições diferentes, nos anos de 2014 e 2015, o que fez com que 

considerássemos apenas o ano da primeira publicação. Durante a leitura dos resumos 

constatou-se que 16 textos possuíam os descritores, porém não tratavam da temática central 

do estudo, ou seja, a educação ambiental no contexto das práticas pedagógicas da educação 

infantil, e assim não prosseguiram para o próximo movimento de análise da pesquisa, o qual 

se deteve na leitura e compreensão dos 09 textos permanecentes. 

Assim, retomando o movimento de leitura individual destes 09 textos em sua 

totalidade, que possuíam características diferentes, mas apresentavam os objetivos 

empreendidos nesta investigação, desenvolveu-se as compreensões e análises que serão 

apresentadas a seguir. 

 

Resultados e Discussões 

Esta pesquisa se costurou com o objetivo de responder: Como se apresentam os 

estudos sobre os diálogos de práticas pedagógicas de Educação Ambiental no contexto da 

Educação Infantil a partir das publicações presentes na Revista Eletrônica do Mestrado em 

Educação Ambiental no período de 2010-2019? Sendo assim, realizou-se uma investigação 

nas publicações no período de 2010 a 2019 no referido periódico, mediante a busca nos títulos 
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e palavras-chaves, com base nos seguintes descritores: Educação Infantil; Criança(s); e 

Infância(s).  

 A partir deste primeiro levantamento se chegou ao número de 25 artigos encontrados, 

dos quais: dois em 2019; um em 2018; três em 2017; cinco em 2016; zero em 2015; sete em 

2014; zero em 2013; dois em 2012; quatro em 2011; e um em 2010.  

Como o objetivo da pesquisa envolve compreender as práticas que dialogam com a 

Educação Ambiental no cotidiano da Educação Infantil, alguns dos textos encontrados neste 

primeiro levantamento não foram ao encontro da problemática da pesquisa e, desta forma, não 

foram levados para o segundo movimento de análise e compreensão. Este movimento apontou 

que 16 textos apresentam características diferentes, isto é, textos que envolvem a temática 

ambiental em perspectivas distintas, assim, tratam desde a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, práticas não-formais, acessibilidade das crianças, etc... estas são algumas das 

temáticas encontradas as quais não são objetivo deste estudo, portanto, não mencionados. 

Desta forma, dos 25 textos inicialmente encontrados 09 destes foram selecionados para 

leitura e compreensão desde a questão de pesquisa. A partir do retorno aos objetivos do 

estudo,  a análise se organizou com uma leitura individual de todos os textos e com a escrita 

de apontamentos destacados, o que possibilitou a divisão dos artigos em três conjuntos, 

caracterizados em: (a) Ensaios Teóricos, (b) Formação de Professores e (c) Diálogos de 

Práticas, sendo dialogados no decorrer da apresentação a seguir.  

O primeiro conjunto destacado envolve os artigos que tratam de Ensaios Teóricos 

incluindo pesquisas e perspectivas relacionadas à prática pedagógica da EA na EI. Este grupo 

apresenta 02 textos e, por isto, as discussões iniciam com Rodrigues (2011) discorrendo no 

artigo reflexões e críticas quanto ao descaso, falta de incentivos e práticas pontuais referentes 

a EA na EI. Outrossim, salienta sobre o planejamento das práticas que estas estejam atreladas 

as especificidades, possibilidades e limites, bem como o respeito ao contexto social e cultural 

da criança e do ambiente escolar. O texto ressalta a importância da participação da 

comunidade escolar como agentes ambientais: “[...] torna-se essencial que a educação 

ambiental crítica, dialógica, já faça parte de sua realidade, para que a criança possa criar e se 

expressar nessas relações, ampliando sua rede de relações e sua visão de mundo [...]” 

(RODRIGUES, 2011, p. 177). 

Enquanto isso, na segunda obra destacada neste conjunto, Juliano et al. (2016) focaliza 

sua pesquisa e seu texto na compreensão do “Lugar” como construtor de conhecimento e no 

sentido de pertencimento, assim como o espaço da EI sendo alicerçado aos encontros da 
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Psicomotricidade Relacional (PR) que “[...] é entendida como jogo/brincar e o educador 

ambiental pode realizar no dia-a-dia, incorporando como componente pedagógico, 

estabelecendo o lúdico como facilitador das inter-relações pessoais” (JULIANO et al., 2016, 

p. 205). Esta perspectiva busca um olhar para a educação ambiental na EI, no qual as práticas 

sejam significativas e enriquecedoras para o pleno desenvolvimento e transformação da 

criança. 

Dentro do segundo conjunto denominado por nós de Formação de Professores que 

aponta 1 artigo referente ao diálogo do contexto da educação ambiental na educação infantil 

e que retrata especificamente uma ação de formação de professores desenvolvida. Com isso, 

Bissaco; Da Silva; Dos Reis (2016) apresentam o artigo que se originou de um grupo de 

pesquisa do município de São Paulo em que reuniu 34 educadores, entre estes professores de 

creche e pré-escola, diretores e coordenadores, a fim de debater a temática ambiental. O grupo 

realizou 7 encontros, sendo utilizados como estratégias filmes, relatos de experiências, 

charges, vídeos, poemas e desenhos, para melhor explanação da temática. Desta forma, os 

resultados dos encontros acarretaram na elaboração de planejamentos evidenciando a 

temática, sendo que “tratou-se de uma experiência riquíssima e o que as formadoras acabaram 

percebendo é que este grupo de estudo somou em práticas muito bem elaboradas” (BISSACO; 

DA SILVA; DOS REIS, 2016, p. 250). 

Prosseguindo ao último conjunto que totaliza 06 textos envolvendo Diálogos de 

Práticas pedagógicas de Educação Ambiental no contexto da Educação Infantil, o qual se 

caracteriza por apresentar estudos, relatos de experiências, projetos, eventos planejados, aulas 

de campo, escuta das crianças, bem como elaboração e execução de intervenções. À vista 

disto, Klein; Troian; Souza (2011) trazem em seu texto o diálogo desde as experiências em 

um espaço de Turismo Rural Pedagógico, na qual as crianças sujeitos do estudo puderam 

desfrutar de uma vivência em uma fazenda onde foi possível explorar, conhecer os habitats 

dos animais e suas peculiaridades, mexer com a terra, etc... Assim, os autores afirmam que as 

práticas decorrentes do Turismo Rural Pedagógico “ [...] possibilitam aos sujeitos envolvidos 

vivenciar e perceber um mundo que nem sempre é mostrado em sala de aula, despertando 

novas sensações e emoções e um sentimento de pertencimento, de conexão, de inter-relação 

com o seu ambiente” (KLEIN; TROIAN; SOUZA; 2011, p. 109). A visita à fazenda Quinta 

da Estância Grande (RS) como prática educativa possibilita que os envolvidos contemplem a 

natureza, assim as crianças compreendem “[...] a necessidade de conexão existente entre 
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homem e natureza e isso faz com que se sintam mais motivados a trabalhar com a educação 

ambiental” (KLEIN; TROIAN; SOUZA; 2011, p. 117). 

O texto de Capitulino e Almeida (2014) propõem-se a um estudo das concepções da 

professora e crianças (4-5 anos) da EI em relação a EA, por meio de entrevistas no qual os 

sujeitos foram ouvidos, assim também se utilizando de livro e imagens que retratam a temática 

ambiental para início de diálogo. O presente estudo destaca que “[...] a função da EA não é 

somente a de transferir conhecimentos sobre o meio ambiente, mas é ao mesmo tempo uma 

forma de reflexão crítica sobre a relação do homem com a natureza” (CAPITULINO; 

ALMEIDA, 2014, p. 128). Da mesma forma, as autoras afirmam que ao ouvir as crianças e 

professora a concepção de meio ambiente está diretamente relacionada à natureza. “Nesta 

perspectiva o ambiente é tomado apenas como natural, a fauna e flora, a ideia do ser humano 

pertencer a esse meio ainda é obscura, o ambiente, portanto, é trabalhado com o contato das 

crianças e a natureza de forma a preservá-lo” (CAPITULINO; ALMEIDA, 2014, p. 130). 

O artigo de Manzini et al. (2014) menciona que “[...] fica claro a necessidade de que 

as crianças, desde os primeiros períodos da vida, adquiram diálogo e conhecimento, a respeito 

do que vem a ser a educação ambiental e, dentro da Educação Ambiental, a importância dos 

3 Rs para a sociedade” (MANZINI et al., 2014, p. 191). As atividades desenvolvidas no 

projeto dialogado no texto foram pensadas para despertar o senso de responsabilidade nas 

crianças, familiares e comunidade escolar. Utilizando como recursos a Carta da Terra, que foi 

adaptada para as crianças, bem como músicas, palestras, fantoches e apresentações teatrais, o 

projeto aguçou nas crianças e familiares o desejo de mudanças e transformações no dia-a-dia, 

quanto ao descarte de materiais, e desta forma destacou a relevância das práticas simples e 

significativas na EI. 

No texto de Saheb (2016), produzido a partir de entrevistas com educadores da 

Educação Infantil de duas instituições, sendo uma pública e outra privada, aponta dois motivos 

para a elaboração do estudo: “[...] o primeiro se refere à inserção da Educação Ambiental (EA) 

no currículo da escola brasileira [...]” (SAHEB, 2016, p. 135) e “[...] o segundo decorre da 

necessidade da ampliação do debate acerca da qualidade das práticas e currículo na Educação 

Infantil (EI) [...]” (SAHEB, 2016, p.136). A partir da compreensão do texto de Saheb (2016) 

constatou-se que as entrevistas apontam a Educação Ambiental como prevenção e atenção 

com a natureza, assim como apurou-se que há problemas para a concepção de Educação 

Ambiental e, que por fim, sugeriu-se a formação para educadores em EA. Ainda o texto 

apresenta práticas ambientais relacionadas a horta, plantio de hortaliças e mudas de plantas, 
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como também às práticas pontuais, em virtude da falta de espaço oferecido para as crianças 

da EI, assim dificultando a elaboração das práticas ambientais. 

O texto de Bissaco e Bonotto (2017) apresenta “[...] o trabalho docente voltado às 

temáticas ambientais com crianças de faixa etária de quatro e cinco anos de idade, 

possibilitando ou não a construção de valores de interesse para a EA” (BISSACO; 

BONOTTO, 2017, p. 269), assim como, “[...] a fim de construir sentidos nos diálogos que 

abarquem as questões valorativas entrelaçadas às questões ambientais [...]” (BISSACO; 

BONOTTO, 2017, p. 269). Assim o texto de Bissaco e Bonotto (2017) se desenvolveu a partir 

da formação docente em que foram compartilhados planos de aulas referentes a temática 

ambiental. Posterior a seleção do plano de aula fez-se gravações dos momentos em que as 

práticas foram realizadas no espaço de EI e, que se mostraram amplas a temática ambiental, 

desde filmes, exploração da pesquisa científica, perguntas norteadoras, observação do 

ambiente, pesquisas em outras fontes (livros, jornais, etc...), a construção de minhocário, bem 

como, ouvir as crianças, suas inquietações, dúvidas, hipóteses e soluções quanto a temática, 

logo compreendendo a criança como sujeito transformador do seu meio. 

Por fim, o último texto deste conjunto foi construído por Busik; Soletti; Caon (2018), 

os quais salientam o pouquíssimo contato que as crianças possuem com a natureza, seja em 

casa ou no espaço escolar. “O contato com a natureza, a sua exploração e experimentação 

além de proporcionar a socialização e um modo de vida mais saudável, contribui para uma 

crescente transformação no cuidado e na responsabilidade com o meio ambiente, tornando as 

crianças como parte dele” (BUSIK; SOLETTI; CAON, 2018, p. 230). O relato de experiência 

vivenciado no espaço da EI partiu de uma prática com as crianças em que observaram e 

contemplaram a área verde (externa) da escola, assim realizando registros fotográficos das 

plantas e objetos que chamavam a atenção. Entendendo com as autoras, que a pesquisa aponta 

uma EA na EI para a sensibilidade, responsabilidade e zelo, em que é essencial que se favoreça 

o contato (mínimo ou diário) da criança pequena com a natureza, assim, recorrendo as práticas 

simples que incitem a experimentação e observação do ambiente.  

 

Considerações finais 

A Educação Ambiental é extremamente importante no contexto curricular de toda a 

educação básica, e da mesma forma se torna fundamental na Educação Infantil, uma vez que 

possibilita que a criança desde cedo desperte o senso de responsabilidade e cuidado com o 

meio natural e cultural, o seu meio de vida e de tantas outras vidas. Todavia, os resultados 
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ainda não apontam um número maior de pesquisas em relação as práticas pedagógicas 

ambientais no contexto da educação infantil, sobretudo em se tratando de partilhas de relatos 

que envolvam o cotidiano da sala de aula das creches e pré-escolas. 

Entretanto, constatou-se que é possível realizar práticas ambientais significativas, as 

quais apresentam resultados expressivos quanto a construção de mudanças de atitudes para 

com o meio ambiente. Na educação infantil a criança está construindo sua personalidade e 

senso de responsabilidade, sendo assim, é um importante momento para que o educador e a 

comunidade escolar plantem as sementes do afeto, zelo e sensibilidade para com o planeta 

Terra, a nossa morada, e para com as vidas humanas e não humanas. Muitas das práticas 

ambientais realizadas no contexto da educação infantil estão relacionadas ao manuseio da 

horta, plantio, a observação e contemplação dos espaços naturais encontrados na escola, 

atividades que envolvem a família e comunidade, palestras, adaptações de documentos 

ambientais, animações que tratam da temática ambiental, e a exploração para além da sala de 

aula.  

A motivação para a realização e conclusão desta pesquisa está na crença de que a 

criança pequena, se convidada à mediação pedagógica dialógica com o mundo, pode espalhar 

os conhecimentos adquiridos e despertar nos adultos o interesse em cuidar e respeitar o meio 

ambiente. 

 

Referências 

 

ANDRADE, Maria. Carolina. Pires.; PICCININI, Cláudia. Lino. Educação Ambiental na Base Nacional Comum 

Curricular: retrocessos e contradições e o apagamento do debate socioambiental. IX Encontro Pesquisa em 

Educação Ambiental. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2017. Disponível em: 

<http://epea.tmp.br/epea2017_anais/pdfs/plenary/0091.pdf>. Acesso em: 23 set. 2020. 

 

BISSACO, Cristiane Magalhães; BONOTTO, Dalva Maria Bianchini. Valores ambientais na educação 

infantil. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, [S.l.], v. 34, n. 3, p. 263-282, 

dez. 2017. ISSN 1517-1256. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/7371>. Acesso em: 

23 set. 2020. DOI: https://doi.org/10.14295/remea.v34i3.7371. 

 

BISSACO, Cristiane Magalhães; DA SILVA, Deise Machado; DOS REIS, Danielle Aparecida. Educação 

Infantil, Educação Ambiental e construção de valores: uma proposta de formação docente. REMEA - Revista 

Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 233-255, maio 2016. ISSN 1517-1256. 

Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5572>. Acesso em: 20 agosto. 

 

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 

2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, 

18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. Disponível em: 

http://epea.tmp.br/epea2017_anais/pdfs/plenary/0091.pdf
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/7371
https://doi.org/10.14295/remea.v34i3.7371
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5572


 

610  
 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-

09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 24 set. 2020. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Texto consolidado ate a Ementa Constitucional nº 91 de 18 fevereiro de 2016. Disponível em 

:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 25 jan. 2020. 

 

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em: 01 fev. 2020. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação nacional. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 

BRASIL. Lei n. 9.795 – 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental. Política Nacional de 

Educação Ambiental. Brasília, 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm.  Acesso em: 04. fev. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível 

em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 23 set. 2020. 

 

BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. DOU nº 116, Seção 1, págs. 70-71 de 18/06/2012. 

 

BUSIK, Carolina; SOLETTI, Carolina Calixto; CAON, Karen. Educação ambiental: uma proposta para a 

Educação Infantil. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, [S.l.], p. 226-238, 

nov. 2018. ISSN 1517-1256. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/8575>. Acesso em: 

21 agosto. 2020. DOI: https://doi.org/10.14295/remea.v0i1.8575. 

 

CAPITULINO, Catarina Santos; ALMEIDA, Ordália Alves de. Professores da educação infantil e a prática da 

educação ambiental: contexto educativo. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 

Ambiental, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 117-137, jul. 2014. ISSN 1517-1256. Disponível em: 

<https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4308>. Acesso em: 21 agosto. 2020. 

 

LIMA, Andreza Maria de; CARVALHO, Maria Jaqueline Paes de; MONTEIRO, Luciana Oliveira Freitas. Um 

estudo sobre currículo na educação infantil na produção científica da ANPEd nos últimos dez anos. EccoS 

Revista Científica [en linea]. 2016, (39), 115-130 ISSN: 1517-1949. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71546154009. Acesso em: 12/abril/2020 

 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 2ª Edição. São Paulo: Peirópolis, 2000 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa- 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 

 

JULIANO, Andreia da Costa; BERSCH, Angela Adriane Shmidt; PISKE, Eliane de Lima; GARCIA, Narjara 

Mendes; COUSIN, Claudia. et al. Psicomotricidade relacional na educação infantil: relações de pertencimento e 

reflexões com a educação ambiental. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 

[S.l.], v. 33, n. 3, p. 198-212, dez. 2016. ISSN 1517-1256. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/8575
https://doi.org/10.14295/remea.v0i1.8575
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4308
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71546154009


 

611  
 

<https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5832>. Acesso em: 23 set. 2020. DOI: 

https://doi.org/10.14295/remea.v33i3.5832. 

 

KLEIN, Angela Luciane; TROIAN, Alessandra; SOUZA, Marcelino de. O TURISMO RURAL PEDAGÓGICO 

E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NA FAZENDA 

QUINTA DA ESTÂNCIA GRANDE – VIAMÃO (RS). REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em 

Educação Ambiental, [S.l.], v. 27, jul. a dez. 2011. ISSN 1517-1256. Disponível em: 

<https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3197>. Acesso em: 06 out. 2020. 

 

MANZINI, Roseli Cristina; DORNFELD, Carolina Buso; ALVAREZ, Giselle Caetano; MIRA, Silvana 

Gonzales Joaquim; POLI, Marcia Aparecida; MILANO, Camila Bonelli de. et al. Abordagem dos conceitos de 

redução, reutilização e reciclagem de resíduos com crianças de 5 anos em um CEMEI no município de São 

Carlos-SP. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 189-

208, jul. 2014. ISSN 1517-1256. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4362>. Acesso 

em: 20 agosto. 2020. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21. Petrópolis: Vozes, 

2002 

 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. O currículo na educação infantil: o que propõem as novas diretrizes 

nacionais? In: ANAIS DO I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – P 

ERSPECTIVAS ATUAIS, novembro de 2010, Belo Horizonte. Anais eletrônicos. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-

moraes/file>.  Acesso: 20 janeiro. 2020 

 

PASCHOAL, Jaqueline. Delgado.; MACHADO, Maria. Cristina. Gomes. A história da educação infantil no 

Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. Revista HISTEDBR On-line, v. 9, n. 33, 

p. 78-95, 11. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555/7124. Acesso em: 20. 

janeiro.2020 

 

RODRIGUES, Cae. EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM ENCONTRO DAS 

ABORDAGENS TEÓRICAS COM A PRÁTICA EDUCATIVA. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado 

em Educação Ambiental, [S.l.], v. 26, jan. a jun. 2011. ISSN 1517-1256. Disponível em: 

<https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3354>. Acesso em: 21 agosto. 2020. 

 

SAHEB, Daniele. A educação ambiental na educação infantil: limites e possibilidades. REMEA - Revista 

Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, [S.l.], volume especial, p. 133-158, jul./dez. 2016. ISSN 

1517-1256. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5439>. Acesso em: 20. agosto. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5832
https://doi.org/10.14295/remea.v33i3.5832
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3197
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4362
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-moraes/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-moraes/file
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555/7124
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3354
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5439


 

612  
 

Educação ambiental e aprendizagem lúdica para os anos iniciais: proposta de jogos 

educativos sobre o tema problemas ambientais baseados no estilo do jogo de dominó 

 

Jéssica Gomes de Jesus Oliveira1 

 
Resumo: Considerando a importância do lúdico para o processo educativo para os anos iniciais e a Lei 

9795/1999, este artigo pretende apresentar a proposta de dois jogos educativos sobre o tema problemas 

ambientais baseados na ideia do jogo de dominó. Incentivar a metodologia de resolução de problemas foi o ponto 

de partida para a construção desses jogos que exige reconhecer, identificar e diferenciar os seguintes problemas 

ambientais: queimada, desmatamento, poluição do ar e poluição hídrica. O primeiro jogo é focado para os 

estudantes do 1º ao 3º ano, pensou-se em um jogo que estimula a associação de imagens semelhantes. O segundo 

jogo foi elaborado para estudantes do 4º e 5º ano e envolve as linguagens verbal e não verbal. O uso de jogos é 

uma possibilidade para trabalhar a educação ambiental na infância, com potencial para promover maior 

aproximação entre os estudantes e os conteúdos científicos. 

 
Palavras-chave: Educação ambiental; Jogos didáticos; Ensino Fundamental I. 

 

 

 

 

Environmental education and playful learning at early years: solving environmental 

problems in a domino educational game 
 
Abstract: According to Law 9795/1999, environmental education is an essential and permanent component of 

national education and focuses on the conservation of the environment, which is considered a fundamental 

common good for the quality of life. Considering the importance of playfulness for the educational process for 

the early years and Law 9795/1999, this article aims to present a pedagogical proposal within the theme of 

environmental education with elementary school students - early years using playful learning, specifically 

educational games and pedagogical. Two games are presented on the theme of environmental problems based 

on the idea of the domino game. It is considered that the use of educational games is a possibility to work on 

environmental education in childhood. 

 
Keywords: Environmental education; Educational games; Elementary School. 

 

 

 

 

Educación ambiental y aprendizaje lúdico para los primeros años: propuesta de juegos 

educativos sobre el tema de los problemas ambientales a partir de la idea del juego de 

dominó 
 
Resumen: Según la Ley 9795/1999, la educación ambiental es un componente esencial y permanente de la 

educación nacional y si centra en la conservación del medio ambiente, considerado un bien común fundamental 

para la calidad de vida. Considerando la importancia del juego para el proceso educativo de los primeros años y 

la Ley 9795/1999, este artículo tiene como objetivo presentar una propuesta pedagógica dentro de la temática de 

educación ambiental con alumnos de primaria - primeros años utilizando el aprendizaje lúdico, específicamente 

con los juegos educativos y pedagógicos. Se presentan dos juegos sobre el tema de los problemas ambientales 

basados en la idea del juego de dominó. Se considera que el uso de juegos educativos es una posibilidad para 

trabajar la educación ambiental en la infancia. 

 
Palabras clave: Educación ambiental; Juegos educacionales; Escuela primaria I. 
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Introdução  

O conceito de sustentabilidade parte de uma concepção sistêmica, dentro da noção de 

que as partes são integradas, sendo imperativo que as partes não sejam isoladas. Assim, é 

preciso reconhecer que os recursos naturais são finitos, sendo necessária a consciência coletiva 

de se pensar em formas de explorar a natureza reduzindo os impactos ambientais.  

A educação ambiental se mostra como um possível caminho para a construção dessa 

consciência coletiva. Essa importância da educação ambiental se revela inclusive no campo 

das legislações. A Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Conforme o artigo 1º 

desse dispositivo legal: 

 
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, 1999). 
 

A partir da leitura do artigo 1º da Lei 9795/1999, compreende-se que a educação 

ambiental tem como foco a conservação do meio ambiente, que é considerado um bem comum 

fundamental para a qualidade de vida, assim, faz-se necessário que sejam construídos 

individualmente e coletivamente valores sociais, conhecimentos, habilidades e competências 

para garantir a sustentabilidade.  

O artigo 2º da Lei 9.795/1999 coloca que “a educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” 

(BRASIL, 1999).  

Pensando na educação formal, muitas vezes a educação ambiental assume um caráter 

comemorativo, como “Dia da Terra”, ou fica restrito ao componente curricular de Ciências e 

Geografia. Tendo em vista que a Lei 9.795/1999 coloca que a educação ambiental é essencial 

e permanente, alguns questionamentos podem aparecer como: 1) É possível trabalhar a 

educação ambiental na infância? E 2) Nos anos iniciais, os alunos não seriam muito jovens 

para reconhecer conceitos científicos como problemas ambientais?  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) “no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e problematizar as vivências e 

experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da 

escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos” (BRASIL, 2018, p. 355).  
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Os jogos educativos e pedagógicos podem ser utilizados como ferramenta na 

aquisição da aprendizagem significativa para o aluno, pois a ludicidade contribui para o 

desenvolvimento do raciocínio, da curiosidade, da criatividade, da imaginação, das relações 

interpessoais, das relações afetivas, da cooperação, da construção de conhecimentos lógico-

matemático, da representação do mundo e das diferentes formas de linguagens (KISHIMOTO, 

1996; CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 2003; FORTUNA, 2003; RODRIGUES, 2013).  

De acordo com Campos, Bortoloto e Felício (2003), o uso dos jogos como estratégia 

de ensino permite unir os aspectos lúdicos aos cognitivos, auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o 

raciocínio, a argumentação, e a interação entre os próprios estudantes e entre professores e 

alunos.  

Kishimoto (1996) define que o brinquedo educativo possui a função lúdica, 

relacionada à diversão, ao prazer e até ao desprazer, e a função educativa, que ensina qualquer 

coisa que compete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. 

Segundo a autora, “quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com 

vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa” (p. 36).  

Dentro da dimensão educativa, este artigo pretende apresentar a proposta de dois 

jogos sobre o tema “problemas ambientais” baseados na ideia do jogo de dominó. Esses jogos 

foram planejados para alcançar os objetivos de aprendizagem de reconhecer, identificar e 

diferenciar os seguintes problemas ambientais: queimada, desmatamento, poluição do ar e 

poluição hídrica. O público-alvo desses jogos educativos são estudantes dos anos iniciais, na 

faixa etária dos seis até os 11 anos.  

Nesse contexto, foram planejados dois jogos baseados na ideia do jogo de dominó. 

O primeiro jogo é focado para os estudantes do 1º ao 3º ano e, como se trata de alunos que 

ainda estão na fase de alfabetização, pensou-se em um jogo que estimulasse a associação de 

imagens semelhantes. O segundo jogo foi elaborado para estudantes do 4º e 5º ano e envolve 

as linguagens verbal e não verbal.  

Este artigo está dividido em quatro seções. Na primeira seção, é exposta a 

fundamentação teórica sobre os jogos como estratégia de ensino para uma aprendizagem 

lúdica, tendo como referenciais teóricos Kishimoto (1996) e Fortuna (2003). Em seguida, são 

apresentados os procedimentos metodológicos de construção dos jogos que tiveram como 

pressuposto teórico Gil-Pérez et al. (1992) e Castellar, Moraes e Sacramento (2011). Na 

terceira seção, há os resultados e discussões com a descrição dos dois jogos sobre problemas 
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ambientais produzidos, e são discutidas algumas reflexões sobre as possibilidades de usos de 

jogos na organização do trabalho pedagógico. Nas considerações finais, há uma síntese deste 

trabalho e são apontadas possibilidades de aplicação dos jogos para estudantes e em oficinas 

de formação inicial e continuada de professores como propostas de continuidade da pesquisa.   

 

Aprendizagem lúdica: o uso de jogos educativos como estratégia de ensino 

Para iniciar a fundamentação teórica, é necessário conhecer a diferenciação dos 

termos “brinquedo”, “jogo” e “brincadeira” estabelecidos por Kishimoto (1996).  

O brinquedo estimula a representação e reproduções que evocam a realidade, o lugar, 

as construções humanas e o cotidiano; a criança possui uma relação íntima com o brinquedo 

e há uma indeterminação quanto ao uso. A boneca, por exemplo, é um brinquedo. Já o jogo 

possui um sistema de regras que organizam o seu uso e é necessário o desempenho de certas 

habilidades. São exemplos de jogos: xadrez, damas, dominó e jogos de construção 

(KISHIMOTO, 1996).   

Para Kishimoto (1996), a brincadeira “é a ação que a criança desempenha ao 

concretizar  as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em 

ação” (p. 21). A autora também diferencia as funções lúdica e educativa: no caso da função 

lúdica, o brinquedo propicia diversão, prazer e desprazer; já a função educativa tem a intenção 

de ensinar saberes, conhecimentos e apreensão do mundo.   

Sobre o uso de jogos em sala de aula, Fortuna (2003) afirma que requer “confiança 

no potencial pedagógico dos jogos e renunciar ao controle onipresente da turma” (FORTUNA, 

2013, p. 15), pois o uso dos jogos pode provocar uma aparente desordem, agitação e barulho, 

e os observadores externos podem ver apenas a desorganização. Também é possível que os 

estudantes, no início, não levem a sério a proposta ou não percebam o sentido pedagógico do 

uso dos jogos.  

Sobre a questão da indisciplina escolar, Fortuna (2003) critica práticas pedagógicas 

que pretendem formar alunos dóceis e obedientes com ameaças e punições. Para a autora, a 

atividade lúdica é uma alternativa para repensar as relações entre ensino/aprendizagem e os 

conteúdos escolares, pois 

 
enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a 

memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo 

em uma atividade. Cultiva o senso de responsabilidade individual e coletiva, em 

situações que requerem cooperação e coloca-se na perspectiva do outro. Enfim, a 

atividade lúdica ensina os jogadores a viverem numa ordem social e num mundo 

culturalmente simbólico. Como se vê, as brincadeiras e os jogos são espaços 
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privilegiados para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem. Mas, para 

isso, é necessário que o jogo seja proposto de forma que o aluno possa tomar 

decisões e agir de maneira transformadora sobre conteúdos significativos e 

acessíveis para ele (FORTUNA, 2003, p. 16). 
 

Apesar das contribuições do lúdico para a aprendizagem, o fato de os jogos exigirem 

a participação ativa dos estudantes e, consequentemente, trazerem maior agitação, provoca 

resistências quanto ao seu uso. Para Fortuna (2003), jogos propõe situações desafiantes, 

possibilitando que os jogadores formulem hipóteses e busquem solucionar problemas. Os 

jogos exigem que os estudantes aprendam não só a obedecer regras, mas “também aprendem 

a questioná-las e recriá-las, revolucionando, assim, o próprio conceito de disciplina escolar” 

(FORTUNA, 2003, p. 16).  

Tanto Kishimoto (1996) quanto Fortuna (2003) retomam as teorias que Vygotsky 

concebe de que os processos psicológicos são construídos a partir da interação social dentro 

do contexto sociocultural. Sobre esse tema, Fortuna (2003) afirma que 

 
Vygotsky não nega a validade da contingência das situações concretas que a 

brincadeira oferece para a aprendizagem, mas acentua o quanto o brincar exige e 

ensina a interpretar regras,situações, papéis, argumentos, ordens, etc. As 

conseqüências disso para a aprendizagem dos conteúdos curriculares e para a vida 

cotidiana são notórias (FORTUNA, 2003, p. 15). 
 

Partindo dessa discussão teórica sobre a importância dos jogos educativos para a 

aprendizagem na infância, na próxima seção serão descritos os procedimentos metodológicos 

de construção dos jogos. 

 

Metodologia 

Para Gil-Pérez et al. (1992), é importante instigar nos estudantes a aprendizagem por 

meio de atividades que incentivem a sua participação, para que aconteça uma maior 

aproximação entre a ciência e cotidiano.  

Conforme Castellar, Moraes e Sacramento (2011, p. 273): “O jogo que se utiliza da 

estratégia de resolução de problemas, além de auxiliar na aprendizagem conceitual, estimula 

habilidades importantes no processo da vida do aluno: tentativa e erro, observação, análise, 

elaboração e comprovação de hipóteses”.  

Tendo em vista as contribuições de Castellar, Moraes e Sacramento (2011) e Gil-

Pérez et al. (1992), este trabalho tem a intenção de adaptar o jogo de dominó para abordar o 

tema de problemas ambientais tendo como público-alvo estudantes dos anos iniciais.  
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O jogo de dominó se caracteriza por possuir peças retangulares divididas em duas 

partes. Para atender a resolução de problemas e instigar a aproximação entre os estudantes e 

os conhecimentos científicos, pensou-se especificamente nas características do alunado. 

Como os alunos do 1º ao 3º ano ainda estão no processo de alfabetização, pensou-se em um 

jogo que estimulasse reconhecer, identificar, diferenciar e combinar imagens semelhantes. 

Para os estudantes do 4º e 5º ano, planejou-se um jogo que estimulasse reconhecer, identificar, 

diferenciar e combinar imagens que representam problemas ambientais ao texto-verbal, sendo 

possível também combinar imagens e palavras semelhantes. No caso do segundo jogo, há 

diferentes imagens que se referem ao mesmo problema ambiental.  

Ambos os jogos serão descritos na próxima seção. 

 

Resultados e discussões 

Nesta seção serão apresentados os dois exemplos de jogos sobre problemas 

ambientais com destaque para queimada, desmatamento, poluição do ar e poluição hídrica. 

Ambos foram projetados no estilo do jogo de dominó, exigindo que os jogadores pensem em 

combinações. Devido à pouca quantidade de peças, sugere-se que as partidas sejam realizadas 

em duplas. Os dois jogos educativos são compostos por 24 peças retangulares. Cada peça está 

dividida em dois espaços iguais, nos quais aparecem um dos problemas ambientais abordados 

no jogo.  

As regras do jogo são: cada jogador inicia a partida com seis peças e as 11 restantes 

ficam viradas para baixo para serem “emprestadas” caso o jogador não tenha peças em sua 

mão para fazer as combinações. O jogo se inicia com a peça que possui as palavras problemas 

ambientais escritas dos dois lados da peça. Os jogadores definem na sorte ou combinando 

previamente a ordem dos jogadores para dar continuidade à partida. A partida terminará 

quando o primeiro jogador conseguir fazer as combinações e ficar sem peças disponíveis.  

O objetivo pedagógico dos jogos é reconhecer, identificar e diferenciar os seguintes 

problemas ambientais: queimada, desmatamento, poluição do ar e poluição hídrica. Dentro da 

aprendizagem lúdica, espera-se que o estudante-jogador faça o maior número de combinações 

possíveis, sentindo-se motivado a alcançar os objetivos pedagógicos e divertir-se, sendo 

estimulado a cooperar e seguir regras.                                                                        

O primeiro jogo foi pensado para os estudantes no início do processo de 

alfabetização. Assim, é necessário que o jogador combine imagens semelhantes. Embaixo das 
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figuras está escrito o nome do problema ambiental, mas caso o estudante ainda não saiba ler 

o texto escrito, é possível identificar o problema ambiental presente na imagem.    

Na Figura 1 é possível verificar o jogo planejado para os estudantes do 1º ao 3º ano, 

constando seis peças, sendo necessárias quatro cópias para completar as 24 peças do jogo. 

 

Figura 1: Proposta de um jogo de dominó sobre problemas ambientais para os alunos do 1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental I 

 

Fonte: Próprios autores (2020). 

 

Na Figura 2 é apresentado um exemplo de combinação possível para o jogo de 

dominó sobre problemas ambientais planejado para os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental I. Na Figura 2, percebe-se que a peça com problemas ambientais escritos dos 

dois lados dá início ao jogo. As combinações são feitas por imagens semelhantes. 
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Figura 2: Exemplo de uma combinação possível para o jogo de dominó sobre problemas ambientais planejada 

para os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental I 

 

Fonte: Próprios autores (2020). 
 

Na Figura 3 estão presentes oito peças para o jogo planejado para os estudantes do 

4º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Para completar as 24 peças, são necessárias oito cópias 

dessas peças. 

 

Figura 3: Proposta de um jogo de dominó sobre problemas ambientais para os alunos do 4º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental I 

 

Fonte: Próprios autores (2020). 
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Na Figura 4 é possível visualizar um exemplo de combinação possível para o  jogo de 

dominó sobre problemas ambientais planejado para os alunos do 4º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I. Na Figura 4, percebe-se que a peça escrito problemas ambientais dos dois 

lados dá início ao jogo. 

Nessa figura também se pode perceber que as combinações podem ser feitas por 

associação entre a imagem do problema ambiental e o problema ambiental na linguagem 

verbal. Também é possível combinar linguagem verbal e não verbal semelhantes. 

 

Figura 4: Exemplo de uma combinação possível para o jogo de dominó sobre problemas ambientais planejado 

para os alunos do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 

 

Fonte: Próprios autores. (2020). 

Destaca-se na Figura 4 que, no jogo planejado para os alunos do 4º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I, foram usadas imagens diferentes para o mesmo problema ambiental, 

aumentando assim a complexidade do jogo, fazendo com que o estudante-jogador tenha que 

identificar que imagens diferentes poderiam representar o mesmo problema ambiental.  

Sobre a avaliação da produção desses jogos, um limite consiste na escolha de imagens. 

Aqui, foram usadas imagens disponíveis para uso não comercial, portanto, não havia muitas 

imagens disponíveis. Também devido ao pequeno número de peças, foi sugerido que as 

partidas fossem jogadas em duplas.  

Dentro das possibilidades, pensando no momento atual do isolamento social e da 

educação remota, é possível compartilhar o arquivo, de modo que o estudante com acesso às 

tecnologias consegue fazer as combinações.  
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A proposta deste projeto é apresentar dois produtos que são os jogos educativos sobre 

os problemas ambientais. Futuramente, esses jogos podem ser usados ou a ideia pode ser 

adaptada para realizar uma pesquisa com estudantes, futuros professores e professores para 

avaliar se são pertinentes ou não ao processo de ensino/aprendizagem dentro da educação 

ambiental.  

Embora o primeiro jogo tenha sido planejado para os alunos do 1º ao 3º ano, não há 

impedimentos de usá-lo em outras etapas de ensino, inclusive com estudantes do Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso também vale para 

o segundo jogo.  

Também cabe discutir sobre a organização do trabalho pedagógico, uma vez que o 

jogo pode ser usado para verificar conhecimentos prévios, após a apresentação de conceitos, 

como objeto de reflexão para que os estudantes pensem se algum problema também está 

presente no cotidiano, ou como uma forma de sistematizar o conhecimento já trabalhado. 

Dessa forma, observa-se que são múltiplas as possibilidades.  

Outra possibilidade bastante enriquecedora para o  ensino/aprendizagem é a proposta 

de que os próprios estudantes produzam seus próprios jogos usando materiais recicláveis. Na 

produção autoral dos jogos, a resolução de problemas e o protagonismo estudantil estariam 

presentes.  

O potencial deste trabalho está no esforço de se pensar em produzir um recurso 

didático no qual os alunos possam reconhecer, identificar e diferenciar os problemas 

ambientais: queimada, desmatamento, poluição do ar e poluição hídrica. É possível aprimorar 

a proposta desse jogo, por exemplo, adicionando perguntas para que a combinação seja a 

resposta, ou colocando soluções para os problemas apresentados.  

 

Considerações finais 

A Lei 9.795/1999 considera que a educação ambiental é essencial e permanente, 

sendo indispensável que esteja presente no trabalho pedagógico em todos os níveis de ensino. 

Partindo desse pressuposto, este trabalho fez os seguintes questionamentos: é possível 

trabalhar a educação ambiental na infância? Os alunos não seriam muito jvoens para 

reconhecer conceitos como problemas ambientais? Para responder a essas perguntas, 

apresentaram-se duas possibilidades de recursos didáticos que podem ser utilizados por 

professores em seus respectivos planejamentos de aulas.  
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Conforme apontado por Kishimoto (1996), Campos, Bortoloto e Felício (2003), 

Fortuna (2003) e Rodrigues (2013), os jogos educativos e pedagógicos são uma importante 

estratégia de ensino, que se valem do uso de metodologias ativas que estimulam a participação 

dos alunos na construção do conhecimento.  

Além disso, os jogos produzidos como recursos pedagógicos planejados para utilizar 

a metodologia de resolução de problemas podem ajudar os estudantes a construírem sentidos 

para um determinado conceito ou conteúdo que o docente pretenda desenvolver 

(CASTELLAR; MORAES; SACRAMENTO, 2011).  

Os produtos aqui apresentados podem ser alvo de questionamentos, críticas e 

aprimoramentos. Os jogos podem ser usados como ponto de partida para trabalhar os 

conceitos, como exemplos para que os próprios estudantes elaborem seus próprios jogos ou 

como forma de sistematização de uma sequência de atividades. Entende-se que, dentro da 

organização do trabalho pedagógico, o jogo como estratégia de ensino pode aparecer de várias 

formas, dependendo do objetivo didático estabelecido pelo docente.  

Vale ressaltar que os jogos apresentados poderão ser testados com os alunos dos anos 

iniciais para verificar se os estudantes se sentem motivados com essa prática e se os objetivos 

de aprendizagem pensados no planejamento dos jogos didáticos serão alcançados. Oficinas de 

formação inicial e continuada de professores também são possibilidades de continuidade desta 

pesquisa, usando os produtos produzidos neste trabalho como alvo de discussão.  

Dessa forma, pensar em como atrelar educação ambiental e aprendizagem lúdica é a 

principal contribuição deste trabalho. A proposta de jogos sobre problemas ambientais 

baseada no estilo do jogo de dominó é uma possibilidade de construção de recursos didáticos 

visando uma aprendizagem significativa entre estudantes e conteúdos científicos. Embora os 

anos iniciais tenham sido o alvo desta pesquisa, é importante destacar que a aprendizagem 

lúdica não é restrita à infância, podendo ser utilizada também em outros níveis de ensino e 

faixas etárias. 
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Introdução 

O trabalho apresentado se pauta em uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) 

sobre a Educação Ambiental (EA) na Educação Infantil (EI). Essa pesquisa se fez 

extremamente necessária para compreender o cenário de publicações acadêmicas que 

relacionam o campo da EA com a EI, nos últimos anos. Mediante a importância de ambos os 

campos, essa pesquisa se justifica frente à urgência com que as tratativas socioambientais tem 

sido tratadas na primeira infância, e ainda, pelo fato que é durante a EI, que os indivíduos 

estão mais propícios a desenvolverem a consciência ambiental, a emancipação, e o respeito a 

todas as formas de vida (CAMPOS, CARVALHO, 2015).  

Nessa perspectiva, Morales (2012) argumenta que a EA deve permear todos os 

níveis educacionais, para que possa transformar a sociedade para o respeito à vida. Para Acar 

(2014), os conhecimentos socioambientais desenvolvidos na primeira infância tendem a 

perdurar por toda a vida, já que de acordo com Wight et al. (2016) e Güven e Yilmaz (2017) 

as maiores atividades cognitivas se dão no período da primeira infância, assim, nada melhor 

do que iniciar a EA desde a EI.  Frente ao exposto, esta pesquisa teve como base a seguinte 

problemática: Qual a literatura existente sobre a EA na EI nos últimos dez anos?   

 

Metodologia 

Para a realização da RBS foram empregadas três etapas metodológicas sugeridas 

por Conforto, Amaral e Silva (2011), sendo a Entrada, o Processamento e a Saída. Na etapa 

inicial de “Entrada”, foram estabelecidas informações introdutórias como: o assunto da 

pesquisa: EA na EI, por meio de duas strings de busca sendo a primeira: (“children's 

education”) AND ("environmental education”) OR ("Kindergarten") AND 

("environmentalization");  e   a  segunda:   (“children's education”)   AND   ("environmental 
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 education”) que objetivaram encontrar os artigos publicados nos últimos dez anos. Para a 

seleção das publicações foram utilizados os critérios de inclusão e exclusão dispostos no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Critérios de Inclusão e Exclusão. 

Critérios Descrição 

Critérios de Inclusão 

Falar de educação ambiental na primeira infância (0-5 anos); 
Falar sobre ambientalização nos jardins de infância; 
Falar de educação ambiental e percepção ambiental na educação infantil; 
Falar de educação ambiental e ludicidade na primeira infância (0-5 anos). 

Critérios de Exclusão 

Não estar disponível para leitura; 
Não abordar o tema relacionando-os; 
Não abordar nenhum dos temas; 
Falar sobre educação ambiental em outros níveis de ensino. 

Fonte: Próprias autoras. 

 

Esses critérios foram essenciais na seleção dos documentos. Na sequência, 

determinou-se o tipo de documento, que no caso foram artigos científicos de quatro bases de 

dados ProQuest; Springer; Web of Science e Science Direct; período dessas publicações: 2008 

a 2018; e idioma em inglês. 

Na etapa seguinte, o “Processamento” se deu pela inserção dos documentos no 

software StArt (State of the art through systematic review), a leitura prévia dos artigos e a 

seleção desses documentos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 

chegando a 70 artigos nesta fase de processamento, como detalhado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Busca nas bases de dados e aplicação dos filtros. 

NO SOFTWARE 

Bases  Entrada no software Duplicados Rejeitados Aceitos 

Web of Science 76 0 40 36 

Science Direct 80 40 22 18 

Springer 30 4 13 13 

ProQuest 7 0 4 3 

Total de artigos processados 193 44 79 70 

Artigos para análise final 39 

Fonte: Próprias autoras. 

 

Já a “Saída”, foi a etapa de leituras na íntegra dos 39 artigos selecionados e de suas 

análises para produção dos relatórios e resultados finais da RBS.  

 

Resultados e Discussões 
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Após a aplicação do criterioso processo metodológico, os 39 artigos selecionados 

foram sintetizados em dois gráficos. No Gráfico 1, as informações se referem ao número de 

artigos publicados por ano. É válido destacar que no ano de 2008, as buscas retornaram apenas 

dois artigos, mas ambos foram descartados mediante a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão.  Contudo, nota-se que nos últimos dez anos, tem havido um aumento das pesquisas 

que abordam da EA na EI, ainda que timidamente. 

 

 
 

O Gráfico 2 apresenta o número de publicações por país, nele é possível notar que 

apesar da crescente expansão das discussões pelo mundo, ainda há muito o que se discutir 

sobre a temática da EA na EI. 

Dentre as inúmeras informações dispostas no Gráfico 2, destaca-se o número de 

publicações brasileiras. Esse dado aponta que no Brasil as pesquisas que interseccionam a EA 

com a EI ainda são incipientes frente à importância da temática, como em outros países. 

Para analisar os artigos e construir o relatório final, foram elaboradas quatro 

categorias temáticas para organizar o material. Na categoria 1 foram inclusos todos os artigos 

que abordavam as experiências ambientais na EI; na categoria 2, os artigos que tratavam dos 

fundamentos metodológicos da EI sob o foco ambiental; na categoria 3, os artigos que 

trouxeram a importância da EA na EI e o foco da sustentabilidade; e por fim, na categoria 4 

foram inseridos os artigos que explanavam sobre a formação ambiental e a perspectiva docente 

na EI. 

Diante do exposto, o Quadro 3 apresenta a temática e/ou o objetivo de cada um 

dos 39 artigos, e a numeração da categoria ao qual foi elencado. 

 

https://www.sinonimos.com.br/explanavam/
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Quadro 3 – Classificação do tema/objetivo e enquadramento na categoria temática para análise final. 

Temática e/ou objetivo dos artigos 
Categoria 

temática 

Investiga a compreensão infantil sobre intervenções humanas em um ecossistema florestal 1 

Propõe o turismo educacional para garantir o contato das crianças pequenas com o ambiente 

natural 
1 

Compara as percepções de adultos e crianças sobre o ambiente 1 

Verifica por meio dos desenhos infantis a percepção ambiental das crianças que frequentam o 

jardim de infância 
1 

Apresenta resultados de um projeto de aprendizagem sobre o solo na EI 1 

Analisa a vivências de crianças da EI moradoras em área rural, e suas interações 

socioambientais 
1 

Evidencia a importância dos espaços ao ar livre na EI 1 

Identifica a situação atual e futura dos jardins infantis em jardins públicos nos EUA e sua 

função como lugares de contato da criança com a natureza 
1 

Compara dois tipos de parques e as contribuições de ambos na formação da consciência 

ambiental na EI 
1 

Estuda os resultados de duas pesquisas para evidenciar a importância das experiências das 

crianças na natureza 
1 

Verifica a influência de livros infantis ilustrados na formação da consciência ambiental 1 

Estuda o planejamento e implementação de um jardim de infância natureza 1 

Examina a importância da família na formação da educação e da consciência ambiental na EI 1 

Explora o papel da família na apresentação da natureza e o desenvolvimento da identidade 

ecológica de uma criança 
1 

Inspira docentes a proporcionar experiências de contato e cuidado com rios próximos para 

ensinar as crianças pequenas a cuidar da água 
1 

Averigua como se dá a imaginação das crianças pequenas no desenvolvimento da 

sustentabilidade 
1 

Explora a influência da leitura de livro de EA feita pelos pais para os filhos pequenos  

Releva o nível de conhecimento das crianças da EI sobre floresta e desmatamento 1 

Aponta a lacuna de pesquisas em EA na EI 2 

Indica a importância do planejamento das atividades de EA na construção da consciência 

ambiental na EI 
2 

Analisa a EA baseada em brincadeiras no currículo da EI 2 

Investiga o reconhecimento de conceitos ambientais em pinturas murais em escolas de EI 2 

Averigua as influências que o jogo e o movimento em ambientes naturais proporciona no 

desenvolvimento infantil 
2 

Evidencia o Método Montessori na interação criança natureza 2 

Aponta o índice de publicações sobre educação sustentabilidade em comparação ao 

levantamento da mesma temática em outro período 
2 

Apresenta as teorias e metodologias usados nas pesquisas em EA na EI no período de 2004 a 

2014 
2 

Analisa as experiências das crianças na natureza e os efeitos da desconexão com a natureza 2 

Apresenta a carência de estudos e a lenta absorção da EI para a sustentabilidade 3 

Explora a problemática de influencias globais na educação para o desenvolvimento 

sustentável na EI 
3 

Observa a interligação entre a sustentabilidade, o bem-estar e a cultura popular para a EI 3 

Compara os currículos da EI da Austrália, Inglaterra, Noruega, Suécia e EUA, relacionando 

as características dos currículos que refletem os conceitos de sustentabilidade 
3 
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Investiga a relação entre a mídia e aprendizagem ambiental na EI, referindo-se 

especificamente a um programa de televisão 
3 

Evidencia a relação das crianças pequenas com o clima 3 

Observa o planejamento dos professores para o aprendizado sobre sustentabilidade na EI 4 

Desenvolve um quadro para avaliar como as crianças se conectam com a natureza 4 

Estuda as percepções e o conhecimentos dos educadores da EI sobre a natureza, ciências e 

educação ambiental 
4 

Analisa a predisposição de professores de educação física para a inclusão da EA em suas 

práticas diárias na EI para a educação saudável 
4 

Problematiza as práticas pedagógicas de EA na EI 4 

Analisa a prática docente relacionado com a gestão sustentável da EI 4 
Fonte: Próprias autoras. 

 

Como se pode observar no Quadro 2, os artigos trouxeram diversas temáticas 

relacionando a EA com a EI. Assim, de maneira sucinta e breve pode-se dizer que a categoria 

1, que abordou as experiências ambientais na EI, foi a que teve o maior número de artigos 

inseridos. Com 18 artigos, o resultado da análise dessa categoria indicou a preocupação e a 

necessidade de proporcionar as crianças pequenas o contato direto com a natureza, pois é uma 

tendência crescente entender a EA como um dos caminhos para a formação da consciência 

ambiental, visto que é nessa faixa etária que as crianças estão mais propensas as aprendizagens 

e vivências em meio a natureza.  

Na categoria 2, foram incluídos nove artigos que tratavam dos fundamentos 

metodológicos da EI sob o foco ambiental. Destaca-se que nessa categoria, os trabalhos 

evidenciaram a importância das experiências e vivências infantis para a formação de adultos 

ambientalmente responsáveis. Nessa perspectiva, ficou claro a importância da ludicidade, do 

currículo infantil, das pinturas murais expostas nos jardins de infância. Porém, apesar de todos 

esses fatores contribuírem para a formação da consciência ambiental, é imprescindível que as 

crianças tenham contato com a natureza, ou seja, se conectem com a natureza. 

Trazendo a importância da EA na EI e o foco da sustentabilidade, a categoria 3, 

inseriu seis artigos. Esses trabalhos realçaram as questões referentes as lacunas e dificuldades 

de abordagem da EA para a sustentabilidade na EI. Como por exemplo, a multiplicidade de 

abordagens dadas ao termo sustentabilidade, as divergências curriculares e etc. Concluiu-se 

que esses desencontros de conceitos e abordagens acabam dificultando a aplicação e o ensino 

aprendizagem da temática da EA para a sustentabilidade na EI. 

Por último, mas não menos importante, na categoria 4 também foram inseridos 

seis artigos. Desta vez, se tratando da formação ambiental e a perspectiva docente na EI, 

salienta-se que a EA na EI necessita de um planejamento rigoroso, considerando que o docente 

é um mediador essencial no desenvolvimento do ensino aprendizagem das temáticas 
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ambientais. Para tanto, sugere-se que os docentes atuantes na EI estejam dispostos a aprender 

e ressignificar seus conhecimentos, bem como se reinventar para que consigam exercer seu 

papel de facilitador da EA na EI, subsidiando a construção da consciência ambiental na 

primeira infância.  

Em suma, os 39 trabalhos aqui brevemente sistematizados, apontaram para a 

importância de desenvolver na primeira infância as práticas da EA, visando o amplo 

desenvolvimento dos indivíduos e explorando a interdependência humano natureza. Dessa 

maneira, espera-se que as crianças desenvolvam a consciência ambiental pautada no respeito 

a todas as formas de vida, pensando nas gerações presentes e futuras.  

Não se pode deixar de lado, o fato de que em meio a tantos caminhos e 

descaminhos da EA e da EI no Brasil, o país ainda apresente tão poucas discussões sobre essa 

temática. Esta é uma temática imprescindível para se chegar a uma sociedade pautada na 

justiça socioambiental, na emancipação dos indivíduos e na consciência ambiental, 

principalmente ao refletirmos sobre os caminhos sombrios no qual se encontra o Brasil. 
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Fundamental. 

 

Diante dos desafios e enfrentamentos postos pela realidade do mundo contemporâneo, 

a indagação sobre o atual cenário e nele o papel da educação, especialmente a educação 

ambiental, é bastante complexa, considerando que aspectos relacionados à economia, política 

e saúde ilustram tal realidade. A importância da educação, como uma das formas de 

enfrentamento desse cenário, é considerada relevante. Entendemos que não há uma crise 

ambiental descolada desses outros elementos, e que nesse sentido, o ambiente é local de 

disputas. (MAIA, 2018). 

No que se refere à Educação Ambiental, diversas pesquisas demonstram que ela está 

inserida no ambiente escolar há algum tempo (TRAJBER; MENDONÇA, 2007). No entanto 

demonstram também que o processo educativo com as crianças baseia-se na informação sobre 

a gravidade desses problemas, ou então sobre a importância de se preservar a natureza, pois 

grande parte das atividades desenvolvidas, tendo como base o livro didático, palestras, aulas 

expositivas, datas comemorativas, entre outras, tem por objetivo transmitir conhecimentos 

ecológicos considerados corretos. (VIÉGAS; GUIMARÃES, 2004). 

Diante desse cenário, surge a necessidade de se pensar e debater sobre possibilidades 

de trabalho em Educação Ambiental na escola, especialmente nos anos iniciais, que 

ultrapassem as ações pontuais, assim como tragam a tona tais elementos, como as relações 

sociais, explicitando a exploração humana como também da natureza. No entanto, como 

abordar essas questões na infância sem cair no reducionismo de tentar inserir padrões de 

comportamento considerados ambientalmente corretos nas crianças? Ou ainda desconsiderar 

a importância do processo educativo focando apenas nas atividades pontuais, aulas expositivas 

e datas comemorativas? 

 

 

1 E-mail: alinesirlene@gmail.com 
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Dessa forma, nesse trabalho buscaremos refletir sobre as possibilidades de articulação 

entre a literatura e a Educação Ambiental, considerando que na formação humana a arte tem 

papel importante, assim como os conhecimentos filosóficos e científicos produzidos 

historicamente e acumulados pela humanidade. (SAVIANI, 2011) 

Dentre os livros utilizados nas escolas, como os livros didáticos, paradidáticos e 

literários, destacamos para este estudo os livros literários, pois como uma forma de arte tem a 

possibilidade de serem aliados ao desenvolvimento da atividade e da imaginação dos 

estudantes, além de a leitura literária proporcionar a ampliação da visão de mundo e de 

estabelecer relações com ele. 

Para isso, delimitamos dois objetivos: analisar, por meio da pesquisa bibliográfica e a 

partir de uma breve revisão literária, alguns aspectos da literatura na infância e sua importância 

para a formação humana e possíveis articulações com a Educação Ambiental assim como 

elencar três livros de literatura infantil para exemplificar essa possibilidade, porém sem a 

intenção de analisá-los no espaço desse texto. 

Em se tratando de livros infantis, há inúmeros autores de diversos estilos que se 

preocupam em satisfazer este determinado público ao ponto de oferecerem distintas coleções 

nos mais variados tamanhos, cores, formatos, texturas, etc. E, nem todos os materiais de leitura 

podem ser considerados literários, pois imersos numa sociedade capitalista que tem por 

característica principal a mercadoria e acumulação de capital, a literatura também tem sido 

influenciada.  

Destarte, é preciso um olhar atento sobre esses livros, especialmente os voltados para 

o público infantil que, em grande medida, tem se transformado em mercadoria. Por isso, para 

a escolha dos livros literários que pudessem se articular e dialogar com a Educação Ambiental, 

elaboramos alguns critérios de escolha, considerando, por exemplo, sua polissemia e 

diversidade de interpretações, a fim de possibilitar que o estudante possa ler, identificar e 

interpretar. 

Além disso, consideramos relevante ressaltar a importância da escola proporcionar aos 

estudantes, filhos e filhas da classe trabalhadora, o acesso as obras literárias, visto que estas 

são parte da riqueza cultural da humanidade, que devem ser socializadas desde a mais tenra 

idade. 
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Metodologia 

Para analisar, a partir de uma breve revisão literária, alguns aspectos da literatura na 

infância e sua importância para essa faixa etária e possíveis articulações com a educação 

ambiental como exposta anteriormente, optamos por utilizar a pesquisa bibliográfica que “tem 

como principal característica o fato de que o campo onde será feita a coleta dos dados é a 

própria bibliografia sobre o tema ou o objeto que se pretende investigar.” (TOZONI-REIS, 

2009, p. 36) 

Para definir os livros que seriam utilizados para exemplificação, tomamos como 

premissa o próprio contexto escolar onde é comum a utilização de livros, principalmente, 

obras enviadas por programas do governo, como o PNLD Literário que em sua edição de 

2018, além dos livros didáticos, fez a distribuição de obras literárias para os estudantes da 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Assim, buscamos os 

editais de livros recebidos nas escolas, e para isso delimitamos como público-alvo e 

recomendação de faixa etária, alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, ou seja, crianças entre 

nove a onze anos de idade.  

Primeiramente, após a leitura de suas sinopses definimos dois dentre os livros 

disponibilizados para escolha pelo programa, O rio dos jacarés de Gustavo Roldán e A árvore 

da vida de Roni Wasiry Guará. No entanto, ao buscarmos esses livros na escola para análise, 

não encontramos o livro A árvore da vida, assim selecionamos o livro Um dia, um rio de Leo 

Cunha, que apesar de não fazer parte do PNLD Literário 2018, estava disponível na 

escola.  Além destes também elegemos o livro O urso que não era de Frank Tashlin, que nos 

interessou a partir da leitura do livro O rio dos jacarés, visto que ambos são da mesma editora.  

Após a escolha, utilizamos como técnica de pesquisa a leitura completa das obras 

(TOZONI-REIS, 2009). Nesta etapa tivemos por objetivo identificar possibilidades de 

articulação entre a literatura infantil e a Educação Ambiental e exemplificar essas 

possibilidades, considerando também o texto, a narrativa, a história em si, bem como as 

ilustrações. 

Na tabela 1, apresentamos os títulos escolhidos, seus autores, ilustradores e tradutores. 

Tabela 1: Livros escolhidos para análise 

Título do Livro Autor, Ilustrador, Tradutor 

O rio dos jacarés Gustavo Roldán (Autor e Ilustrador); Thaisa Burani (Tradutora) 

O urso que não era Frank Tashlin (Autor e Ilustrador); Dani Gutfreund (Tradutora) 

Um dia, um rio Leo Cunha (Autor); André Neves (Ilustrador)  
Fonte: Próprios autores (2020) 
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Os critérios que nos levaram a definir estas obras para exemplificação são que elas 

permitem que os estudantes se projetem para além das situações cotidianas, deparando-se com 

outros diálogos e vivências, possibilitando outros modos de ver e estabelecer relações com o 

mundo, nos quais os problemas socioambientais também se fazem presentes.  

Desse modo, as obras escolhidas, apesar de considerarmos que tematiza as questões 

socioambientais, elas não se apresentam de maneira pragmática, não tendo por objetivo 

estimular apenas comportamentos individuais como “Não corte as árvores; Não jogue lixo no 

chão” entre outros. 

 

Resultados e discussões 

Identificamos que os livros escolhidos tratam de temas relacionados às questões 

socioambientais, entretanto, os conteúdos não se apresentam explicitamente aos leitores. Do 

mesmo modo, esses conteúdos podem gerar diferentes interpretações nos estudantes, pois, 

“um mesmo livro infantil nunca se revela da mesma forma para um grupo de crianças, 

fazendo-nos reconhecer a dialética estabilidade-movimento expressando-se nos processos 

assimilativos envolvendo o objeto social.” (ABRANTES, 2013, p. 175) 

Desse modo, a obra literária pode ser ponto de partida para a inserção da Educação 

Ambiental com as crianças, podendo possibilitar discussões sobre as temáticas ambientais, 

pensar em si e no mundo, sem, contudo, deixar de lado seu potencial estético. Deixando que 

os estudantes acessem a essa arte, explorando e entrando em contato com essas temáticas, 

permitindo também que “a criança se defronte com problemas expressos idealmente nas 

histórias – as quais não se limitam a relações unilaterais, imediatas e cotidianas com os 

fenômenos e acontecimentos da prática social.” (ABRANTES, 2013, p. 161) 

 

Conclusões 

O uso da literatura infantil aliada à Educação Ambiental como instrumento de 

promoção da reflexão sobre os problemas socioambientais pode ser uma alternativa no 

contexto escolar, visto que a partir da leitura literária podemos inserir temas que levem aos 

estudantes a pensar sobre o meio e as relações individuais e coletivas com ele, suscitando uma 

discussão a partir de aspectos não somente biológicos ou ecológicos das questões ambientais. 

Além disso, as obras literárias podem favorecer e despertar para o gosto pela leitura, 

como evidenciam valores humanos e questionamentos sociais como a cooperação, 
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solidariedade, justiça e injustiça tanto social quanto ambiental, desigualdades, entre tantos tão 

necessários à compreensão dos problemas socioambientais.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS INFÂNCIAS  
 

Eliane Lima Piske1 

Narjara Mendes Garcia 

Maria Angela Mattar Yunes 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental das Infâncias. Teoria Sistêmica. Educadores. 

 

Este resumo apresenta a investigação realizada numa pesquisa de doutorado, sendo 

uma triangulação inédita para a construção do construto “Educação Ambiental das Infâncias”. 

A pesquisa faz parte do doutoramento desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande- PPGEA/FURG. A contribuição 

do texto objetivou estabelecer relação com a Educação Ambiental Sistêmica na formação de 

educadores das infâncias.  

 Constatamos a possibilidade de um novo olhar para as pesquisas, resultante dos dados 

alcançados pelo procedimento teórico-metodológico adotado, a Abordagem Bioecológica do 

Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 2011) com a Inserção Ecológica 

(CECCONELLO e KOLLER, 2004, KOLLER, MORAIS e PALUDO, 2016, SILVEIRA, et 

al., 2009). Entrelaçar a formação permanente de educadores ambientais das infâncias como 

mediadores e potencializadores do desenvolvimento humano na educação das crianças nos 

múltiplos contextos ecológicos microssistêmicos foi uma possibilidade de conversa(ação) 

para apresentar o subitem a seguir:  

 

Inserção Ecológica nos contextos ecológicos microssistêmicos  

A bioecologia das infâncias na conversa(ação) sistêmica é a grandeza da pesquisa, que 

adotou como procedimento metodológico, a Inserção Ecológica (CECCONELLO e 

KOLLER, 2004, KOLLER, MORAIS e PALUDO, 2016, SILVEIRA, et al., 2009), 

contribuição necessária para:  

 
elaboração de uma alternativa de Educação Ambiental que leve em conta os 

tempos atuais que não deve se isolar, ao contrário devem ser buscados 

diálogos com as diferentes formas de conhecimento, saberes e metodologias 

que busquem o aprofundamento do universo teórico que as questões 

ecológicas planetárias estão a exigir em um ambiente educacional de pós 

modernidade (BARCELOS, 2012, p. 92).  

 
1 E-mail: e.nanny@hotmail.com 
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A Inserção Ecológica em contextos ecológicos microssistêmicos foi realizada para 

observar e conversar com os educadores das infâncias e as crianças. Para o registro das 

observações naturalísticas contamos com o diário de campo e as gravações dos áudios. A 

Inserção Ecológica prioriza que os pesquisadores se aproximem das pessoas para conhecer as 

peculiaridades dos contextos microssistêmicos ao estabelecer relações, tendo o olhar 

cuidadoso ao integrar o tempo pelos processos proximais educativos, uma função diagnóstica 

a priori, nas concepções da Abordagem Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

(BRONFENBRENNER, 2011).  

A Inserção Ecológica é um método de pesquisa qualitativa que prioriza que 

investigadores estabeleçam interações proximais com os participantes da pesquisa para 

melhor compreender os processos, as pessoas, o tempo e suas ações cotidianas. A Inserção 

Ecológica foi realizada em contextos ecológicos microssistêmicos, começou no mês de março 

de 2017 e terminou em maio de 2019. Foram realizadas inserções em diferentes contextos 

ecológicos microssistêmicos, em turnos, horários, dias e períodos diversos.  

A capacidade teórica da Bioecologia do Desenvolvimento Humano, de Urie 

Bronfenbrenner (2011) com a Inserção Ecológica foi capaz de investigar os papéis dos 

educadores pela longa trajetória histórica até o reconhecimento das infâncias, uma etapa 

geracional. As representações das crianças sobre a realidade e as interações como parte da 

natureza são elementos para a mediação do desenvolvimento humano em contexto nas 

infâncias. O olhar bioecológico enquanto construção histórico-social, afetiva e sistêmica 

mobilizou as interlocuções teórico-metodológicas da Bioecologia do Desenvolvimento 

Humano de Urie Bronfenbrenner como contribuições para as intervenções na Educação 

Ambiental das Infâncias. 

 

A representação através da arte na educação das/nas (com/para as) crianças 

As representações das crianças foram registradas através de desenhos. Apresentar o 

panorama sistêmico dos processos de socialização na educação das/nas (com/para as) crianças 

possibilitou compreender que estes atores sociais se percebem pertencentes à natureza, em 

situações complexas e em inter-relação com outros seres naturais e que integram os ambientes 

em sua totalidade. Aproveitamos o ensejo para apresentar o desenho de uma criança, que 

muito mais do que contextualizar a Bioecologia do Desenvolvimento Humano com a Vertente 

Sistêmica da Educação Ambiental evidencia as dimensões intrínsecas pessoa-processo-

contexto-tempo (PPCT), que estão (são) interconectados como um espiral infinito, em que o 
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movimento da estrutura ondulada apresenta a indissociabilidade dos elementos bioecológicos, 

que oras vai e em outros retorna. Essas interconexões podem ser visualizadas com a imagem 

a seguir:  

Figura 1: interconexões bioecológicas 

 

Fonte: Acervo próprio das autoras, M. 9 anos. 

As interconexões apresentadas com o desenho subsidiaram o olhar sistêmico dos 

educadores ambientais das infâncias na educação das crianças nos múltiplos contextos 

ecológicos microssistêmicos para o desenvolvimento humano nas infâncias. As perspectivas 

sistêmicas das dimensões bioecológicas foram à mola propulsora da representação, a chave 

holística da Bioecologia do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 2011) com a 

Vertente Sistêmica da Educação Ambiental pela base metodológica, a Inserção Ecológica na 

educação. Quando nos referimos à chave holística é para apresentar o interstício conceitual-

metodológico da pesquisa.  

O olhar bioecológico expresso pelas crianças possibilitou o embasamento teórico-

metodológico do presente artigo. As representações das crianças foram registradas através de 

desenhos. Apresentar o panorama sistêmico dos processos de socialização na educação 

das/nas (com/para as) crianças possibilitou compreender que estes atores sociais se percebem 

pertencentes à natureza, em situações complexas e em inter-relação com outros seres naturais 

e que integram os ambientes em sua totalidade. Sendo assim, mencionamos que infâncias, 

crianças e educadores ambientais das infâncias não são sinônimos. As infâncias são sempre 

os modos como a sociedade e os educadores percebem e compreendem os modos de vida e a 

cultura das crianças em determinados contextos sociais. Já as crianças são pessoas eco-psico-
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bio-historico-sociais, que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990) compõem a faixa etária de cidadãos de zero até doze anos incompletos. E os educadores 

das infâncias compõem a equipe intersetorial, entendida aqui como todos os profissionais da 

educação (estudantes de licenciatura, monitores, cuidadores, educadores sociais, 

recreacionistas, professores de educação física, pedagogos, psicólogos, dentre outros), assim 

como as figuras parentais, incluindo assim com a expressão quaisquer cuidadores, sejam pais 

biológicos, adotivos, sociais e/ou avós. 

O desenvolvimento humano é resultado da multiplicidade de processos de interações 

recíprocas entre as pessoas e dessas em seus contextos ecológicos microssistêmicos. As 

interações entre os educadores e as crianças se constituem em processos proximais 

(BRONFENBRENNER, 2011) nos diferentes contextos educativos. Os processos proximais 

são entendidos enquanto formas particulares de interação entre os sujeitos e destes no 

ambiente, que ao longo do tempo se organizam de formas progressivamente mais complexas. 

Estes processos tanto podem ser conduzidos por relações interpessoais, bem como pela 

interação da pessoa em desenvolvimento com os objetos e os símbolos, sem a presença de 

outras pessoas. 

Sendo assim, os educadores ambientais das infâncias precisam colocar uma lente 

bioecológica para enxergar os acontecimentos a partir do viés sistêmico: como os contextos 

ecológicos microssistêmicos realmente são? Como eles se apresentam? Precisamos entender 

quem são as pessoas, quais são as representações sociais que ali estão colocadas e não é 

somente a partir das nossas interpretações, todavia, é necessário construir outra lente para 

aquilo que estamos enxergando dos processos. Por isso, mencionamos a contribuição da 

Inserção Ecológica e o olhar bioecológico, possibilidades ativas e que integram as múltiplas 

linguagens das/nas (com/para as) infâncias, e potencializam a auto(trans)forma(ação) 

educadora nos múltiplos contextos ecológicos microssistêmicos. 

 

Considerações finais  

O estudo apresentou o repertório teórico-metodológico adotado para a compreensão 

das práticas educativas ambientais que são desenvolvidas nos contextos ecológicos 

microssistêmicos pelos educadores das infâncias com as crianças. A perspectiva sistêmica e o 

olhar bioecológico constituíram os alicerces necessários para desenhar novas estratégias para 

a produção de informações nas pesquisas realizadas com as crianças nos múltiplos contextos.  
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Os processos educativos nos contextos consideram as experiências das pessoas, sendo 

impossível separar os elementos, o que contribuiu sobremaneira para a construção do 

conceito: Educação Ambiental das Infâncias. A conjuntura sistêmica contemplou e integrou 

as quatro dimensões na pesquisa: pessoa-processo-tempo-contexto e constituiu as interações 

necessárias para o olhar bioecológico. Entendemos que tudo está relacionado, que não 

conseguimos compreender a pessoa de forma dissociada do contexto, pois ele é biologia-

cultura. 
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O professor pertence à escola 

Daniela Maria Laufer1 

Palavras-chave: Pertencimento. Escola. Professor. Ensino à Distância. 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA, muitos acreditam que estar em sala de aula 

é um jogo, talvez de paciência e responsabilidade. Contudo, ouso discordar desta parte da 

população, estar em sala de aula é como se estivéssemos revestidos de um manto, sobre esse 

manto pesa mesclado no tempo e no espaço, alta cargas de responsabilidade, fazendo à junção 

de passado e futuro, de experiências empíricas quanto doutrinárias, e desta mistura, buscamos 

diariamente transformar carvão em diamante puro, o qual entregamos as crianças e em espiral 

de evolução à toda sociedade.  

Não é a escola que pertence ao Professor, é o Professor que pertence à Escola, é ele 

que mescla experiências, estudos antigos e descobertas novas, mas a sua função ímpar, é 

despertar no discente um mundo novo, é ser responsável por germinar o conhecimento e 

manter o elo do conhecimento por mais uma geração. 

Vejam bem, umas das formas que encontrei para inserir a ludicidade no tema meio 

ambiente é trabalhando vários artistas em diferentes aspectos (dança, música, teatro e artes 

visuais) na disciplina de Arte, iniciando esse trabalho desde a educação infantil.  

Exemplificando, trabalho a leveza da dança contemporânea da Artista Pina Bausch, 

fazendo uma releitura de seu trabalho artístico no cotidiano escolar, como andar descalços na 

grama enquanto dançam com movimentos variados, ou o brincar de roda, ciranda ao ar livre, 

exercitando a estesia corporal. 

Outro trabalho que pode ser envolvido o ambiente com o lúdico também, onde se 

mostra os materiais orgânicos como palha, couro, búzios, a terra, argila, etc., são as obras do 

artista brasileiro Mestre Didi, que tem em suas obras influências na Arte Africana e materiais 

do ambiente. Pode se fazer uma releitura das suas obras Xaxarás e junto já trabalhar com as 

texturas de materiais orgânicos incluindo o meio em que vivemos.  

Acredito ser inexorável a importância de se investir na atualização do seu corpo 

docente, não se pode criar diamantes puros sem as ferramentas perfeitas e adequadas. 

A título de exemplo, posso destacar alguns aspectos que venho observando. Com o 

advento  da  massificação  do  Ensino  à  distância  –  EAD  no  meu  dia  a  dia,  percebo  que 

 

1 E-mail:  dlaufer45@gmail.com 
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desigualdades sociais foram evidenciadas. Pais que não compareciam nas reuniões, 

permanecem não auxiliando seus filhos. Alunos que não eram participativos por não terem 

apoio dos pais em casa, continuaram não sendo participativos, isso pode ser aferido na 

quantidade de alunos que comparecem nas aulas online, o mesmo se repetindo com aqueles 

pais que sempre apoiaram, compareciam nas reuniões de final de semestre, enfim, a Pandemia 

do COVID-19 serviu para maximizar as desigualdades já existentes. Outro fator que me 

chama muito atenção, é a curva negativa de interesse dos alunos em sala de aula. 

Não bastasse inexpressiva frequência dos alunos, a dinâmica da aula está muito 

prejudicada. Destaco aqui alguns pontos que sinto piora: 

Dificuldade de interação com a classe, prejudicando desta forma o estar presente, 

especialmente em projetos manuais, onde o auxílio do professor pode significar atender ou 

não a tarefa programada, isso sem falar da dificuldade de ferramentas, haja vista que alguns 

alunos só possuem o celular do pai para cumprir as tarefas, tendo que dividir por vezes com 

irmãos ou até mesmos os próprios pais, e, ainda assim, a diferença do aluno que tem um laptop, 

para o aluno que só tem o celular é gritante.  

Conforme Goergen, (2000, p. 7):  

Um mundo globalizado, que segue marcado por aproximações e distanciamentos 

entre democracias e ditaduras, riqueza e pobreza, oriente e ocidente, liberalismo e 

fundamentalismo, centro e periferia, intelectualismo e sensibilidade, virtualidade e 

experiencia, trabalho e lazer. Temos um tecido planetária cheio de antagonismos e 

rupturas. Dizem que os meios de comunicação nos aproximam, que o mundo tornou-

se uma aldeia. Mas será realmente assim? A Internet e a coqueluche do momento. 

Na verdade, apenas 6% da população mundial tem acesso a internet e no Brasil são 

apenas 3%. Como devem achar estranho aqueles 94% ou, no caso do Brasil, os 97% 

que não acessam a Internet quando só ouvem falar de redes, de fluxos de 

informações que viajam, virtualmente, por todos os quadrantes do mundo em tempo 

real? No Brasil o fenômeno Internet ainda está limitado as classes média e alta, cujos 

filhos começam a identificar a atividade de pesquisa pelos professores com cópia de 

textos ou imagens disponíveis na Internet. Mesmo assim, estes meios estão em 

ascensão e, de uma forma ou outra, afetam a todos. 
 

Colegas, todos esses fatores são importantes, porém, a ausência do contato humano 

com os alunos é devastadora, especialmente quando a matéria é Artes. 

Muitas vezes nos esquecemos, que nós somos os responsáveis por manter a chama do 

interesse intelectual acesa nas crianças diariamente, não há dúvida que esta é uma tarefa 

hercúlea, até porque somos obrigados a manter uma constante adaptação às novas tecnologias. 

Mágico, Psicólogo, Amigo e Mestre, em alguns casos somos tudo, e ao mesmo tempo nada. 

Nada por muitas vezes não termos nossos esforços reconhecidos e nem nossa atualização 

incentivada. Apesar de tudo, eu já saí da zona de conforto há muito tempo, e, desta maneira, 

sempre busco formas alternativas que me possibilitem cumprir esse relevante papel que nasci 
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para exercer, fazendo mágicas, ainda que nesta cartola não tenha, nem saia coelhos, mas já 

fico feliz se não sair ingratidão. 

 
O processo de mudança na educação a distância não é uniforme nem fácil. Iremos 

mudando aos poucos, em todos os níveis e modalidades educacionais. Há uma 

grande desigualdade econômica, de acesso, de maturidade, de motivação das 

pessoas. Alguns estão preparados para a mudança, outros muitos não. É difícil 

mudar padrões adquiridos (gerenciais, atitudinais) das organizações, governos, dos 

profissionais e da sociedade. E a maioria não tem acesso a esses recursos 

tecnológicos, que podem democratizar o acesso à informação. (MORAN, 1994, p. 

04) 
 

Em que pese nossa tarefa hercúlea, não é raro o caso de Professores se depararem 

com a ausência do mínimo. É um fato que já virou corriqueiro, não é necessário garimpar para 

encontrar escolas que não fornecem sequer lápis de escrever, obrigando de forma velada que 

nós, à míngua do nosso salário já defasado, e que nem de forma utópica reflete nossa missão, 

obrigando-nos a providenciar, leia-se, retirando muitas vezes do nosso próprio bolso, o que 

não pode ser admitido por qualquer país sério. 

Sinto que pertenço a essa classe de honrados profissionais, quando realizo cada uma 

das atitudes alhures mencionadas, repetindo e sentindo empiricamente que há uma cultura de 

não valorização de nossa profissão, ainda assim, descobrimos que somos professores quando 

deixemos de conjugar em 1ª. Pessoa e passamos a conjugar em 3ª, quando ao menos um aluno 

tem a sua visão ampliada e, em nosso íntimo, temos a certeza de que aquela geração terá ao 

menos uma pessoa para lutar por ela. 

  
O pertencimento cria uma identidade no indivíduo que fará com que ele, inserido 

dentro de uma comunidade e um contexto específico, se empenhe para que 

coletivamente lute por uma sociedade mais justa. Isso levará as pessoas a refletirem 

mais sobre a vida e o ambiente, criando um pensamento mais crítico e reflexivo 

dentro de uma perspectiva emancipatória. (MORICONI, 2014, p. 21). 
  

Nesse sentido, o desafio é fazer com que os espaços educativos sejam capazes de criar 

essa ligação emocional com a comunidade escolar para que eles desenvolvam o sentimento 

de pertencimento. Do contrário, nem sempre será possível suprir sentimentos de insatisfação 

em relação à docência, causando desmotivação. 

De acordo com Moriconi (2014, p. 18): 

 
A noção do sentimento de pertencimento nas pessoas é algo que se encontra 

intrínseco a elas, mas que, no decorrer do tempo cada vez mais está sendo esquecido. 

Indaga-se o porquê de, a cada dia que se passa, esses sentimentos estarem sendo 

deixados de lado, e se tem sido feito algo para resgatá-los, já que eles são 

importantes, pois envolvem valores e atitudes das pessoas. 
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Toda esta dificuldade muitas vezes vem sendo superada por uma outra característica 

que é premente em nossos Professores, a sua infinita capacidade de se organizar, compartilhar 

e sua raiz solidária, onde profissionais mais experientes sentem prazer em partilhar de suas 

experiências com a nova geração de Mestres, fortalecendo cada vez mais a corrente pela 

Educação de qualidade. 

Alguns estados já perceberam a importância de instrumentalizar seus Professores 

com o mínimo, destacando-se compra de data shows, aulas de robótica e salas de arte, 

infelizmente este é espectro da exceção, pois a regra é outra. 

Algo que é unânime em todos os estados, é a cobrança exacerbada por resultados, 

cobra-se padrão de países desenvolvidos e oferece-se condições de países subdesenvolvidos. 

Não se trata de um político ou outro, mas da cultura de não valorizar o que se tem de melhor 

no país, profissionais de exímia capacidade, dedicados e com senso de propósito, também 

conhecidos como PROFESSORES. 

 
Qualquer estratégia de inovação ou da melhoria da qualidade da prática de ensino 
deverá considerar esse poder modelador e transformador dos professores, que eles 
de fato, exercem num sentido ou noutro, para enriquecer ou para empobrecer as 
propostas originais (SACRISTÁN, 2000, p. 166) 

 

Se entende que todos são responsáveis pelo ambiente educativo, para tanto os sujeitos 

precisam se sentir úteis e observarem que suas ações e atitudes tem uma finalidade. Por isso, 

é necessário se comprometer com os processos de mudança. Para tanto, deve-se haver 

condições adequadas para a participação. A transformação acontece a partir do 

empoderamento das ações e práticas presentes no ambiente educativo da unidade escolar. 
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O pertencimento à escola 

Paulo Roberto Serpa 

Ana Paula Menegotto Mendes 

Rosane Patel Rossi 

 

Palavras-chave: Pertencimento. Escola. Professor. Crianças. 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA, é sabido que quando nascemos fazemos 

parte de um grupo familiar e este grupo nos alimenta e nos protege, por isso pertencemos a 

ele. Quando crescemos, temos a possibilidade de procuramos novos caminhos que nos 

identifique e que sacie nossa cede de ser alguém. Uma busca incessante na realização, seja ela 

emocional, profissional, amorosa ou espiritual. A busca é certa! 

Pertencer a um meio, assim como, se sentir inserido a um grupo, são necessidades 

humanas. Por isso, estamos organizados em comunidades, famílias e amigos que 

compartilham da mesma cultura. O sentimento de pertencimento na educação faz com que a 

comunidade escolar esteja mais integrada à escola, às suas atividades e as suas propostas.  

Acreditamos que a escola, compreendida como espaço institucionalizado, não deve ser 

apenas o lugar onde os sujeitos ensinam e aprendem. Mais do que isso, o trabalho educativo 

é o local e momento onde se têm a oportunidade de desenvolver sujeitos como cidadãos, 

estabelecer ligações interpessoais e cultivar um espírito colaborativo. Esse pensamento se 

aproxima do entendimento de pertencimento apresentado por Cousin (2010, p. 94), quando 

indica que “O pertencimento pode ser compreendido como uma crença ou ideia que une as 

pessoas, e é expresso por símbolos e valores sociais, morais, estéticos, políticos, culturais, 

religiosos e ambientais dentre outros de um lugar”. 

Esse entendimento vem ao encontro do que Moriconi (2014, p. 14) trata por 

pertencimento, que segundo essa autora: 

Pertencimento é quando uma pessoa se sente pertencente a um local ou comunidade, 

sente que faz parte daquilo e consequentemente se identifica com aquele local, assim 

vai querer o bem, vai cuidar, pois aquele ambiente faz parte da vida dela, é como se 

fosse uma continuação dela própria.  
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Nesse sentido, a ideia de pertencer ou fazer parte de uma escola contribui para 

melhorar o engajamento dos sujeitos da educação, o processo de ensino e aprendizagem. 

Aumento da satisfação, maior dinamismo nas atividades e equilíbrio das necessidades da 

escola e do docente, também são benefícios que o sentimento de pertencimento no trabalho 

educativo produz. 

Portanto, entendemos que dentro do ambiente escolar, desde os primeiros contatos 

entre as crianças e professores, buscamos um lugar de apoio e compreensão, algo que faz com 

que o sentimento seja de reciprocidade, compreensão e nos identifique. Por isso, e instituição 

escolar pode ser compreendida como uma organização social que contribui com a formação 

dos sujeitos, mediante vivências e experiências com os fundamentos, princípios e objetivos 

voltados para a educação.  

De acordo com Lück (2009, p. 116): 

 
Uma escola é uma organização social construída pelas interações das pessoas que 

dela fazem parte, orientadas pelos seus valores, crenças, mitos e rituais. Uma escola, 

em seu sentido pleno e em sua essência, é uma realidade construída socialmente, 

pela representação que dela fazem seus membros.  
 

Na relação entre professor-criança-escola, existe um fio condutor que se chama 

afetividade. Esse sentimento é crucial desde o primeiro contato da criança com ao ambiente 

escolar. A empatia existente no primeiro olhar, no sorriso e na receptividade, pode determinar 

o futuro dessa relação. Ao sentir-se aguardada naquele local, sentir que faz parte dele, faz com 

que a criança se sinta segura e pronta para as descobertas desse novo mundo, o mundo do 

conhecimento. Por isso, a escola é considerada extremamente necessária para o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas que possibilitem o reconhecimento do 

mundo e do seu papel nesse mundo, como condição para a atuação e intervenção dos sujeitos 

de forma cidadã (LÜCK, 2009). 

Pode-se compreender que é por meio do pertencimento que as crianças desenvolvem 

suas identidades em diferentes esferas de convivência, principalmente na escolar. Pertencer 

constitui compartilhar características, vivências e experiências com outros membros da 

comunidade de pertencimento, desenvolvendo sentimento de pertença (SILVA, 2019). 

 
Entende-se que é através do pertencimento que os alunos podem legitimar suas 

identidades em seus diferentes contextos de convivência, sobretudo, na escola. 

Pertencer significa partilhar características, vivências e experiências com outros 

membros das comunidades de pertencimento, desenvolvendo sentimento de 

pertença. (CASTRO, 2015, p. 39). 
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Acreditamos que quando o sentimento de pertencimento à escola fica incutido em si, 

a criança tende a demonstrar mais tranquilidade. Sabemos que isso não acontece com rapidez, 

mas que o papel do professor neste sentido é fundamental, pois a referência inicial da criança 

ao chegar, é sem dúvida, seu professor. 

Compreendemos que a escola é muito mais do que um lugar para se fazer tarefas, é 

onde as crianças encontram amigos, interagem com seus pares, e assimilam artefatos culturais 

da sociedade onde residem. É um lugar permeado de afetos, onde as crianças também 

aprendem a cuidar das pessoas, delas mesmas e do nosso planeta, nossa casa comum.  

Caros colegas, durante este momento nebuloso de pandemia fomos desafiados a 

romper barreiras e nossos próprios limites, por isso, nos interrogamos: Como praticar à 

docência sem crianças na sala de aula? Neste contexto histórico que estamos vivendo, esta 

pergunta vem mesmo a acalhar. Como dizia Paulo Freire, nossas falas e práticas precisam ser 

as mesmas. Como desenvolver um planejamento sem a presença das crianças, virou uma 

grande tarefa, visto que nos anos anteriores, sempre que se elaborava um planejamento, o que 

nos ocorria primordialmente era o fato do que a criança conseguiria desenvolver. Agora, com 

as atividades remotas, e as crianças sem o auxílio do professor, precisou-se levar em conta a 

falta de auxílio profissional e o tempo que as famílias disponibilizariam para ajudar a criança 

na construção do conhecimento. 

Enfim, para praticar à docência remotamente precisamos adequar e desenvolver 

planejamentos que condizem com a realidade da criança, o que não é tarefa fácil, pois 

convivemos com as mais variadas situações dentro de uma turma, o multiculturalismo está 

presente e se levarmos em conta, recursos, condições, tempo e estimulação, as divergências 

são ainda maiores. Foi preciso equilibrar entre o que é possível e o que não é possível realizar 

remotamente, ainda assim, focando numa aprendizagem significativa. 

Como fazer o processo da troca de experiência e vivências? As trocas de experiências 

entre as crianças na sala de aula é muito importante e acontece a todo momento. Como fazer 

isso acontecer sem que os professores estejam juntos é um grande desafio. A família passou a 

ser nossos olhos e ouvidos, tornou-se uma peça imprescindível nesse processo, 

desempenhando o papel mediador na aprendizagem. O professor planeja a atividade e 

encaminha para as famílias, solicitando que executem juntamente com seus filhos e façam um 

registro por foto ou vídeo, da forma que foi executada, e encaminhe de volta ao professor para 

que este faça seus registros. Essa logística parece perfeita, porém na maioria das vezes essa 

mediação da família não acontece. 
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Como manter vínculos e o sentido de pertença? Manter os frágeis vínculos construídos 

nas primeiras semanas de aula durante o período de quarentena foi muito desafiador. Frágeis, 

sim, pois foram poucos dias de interação com a escola e colegas, algumas crianças nem se 

ambientaram ao local e professores. Reforçar estes laços foi uma tarefa diária, fazer com que 

a criança se sentisse pertencente à escola. Embora fossem realizados vídeos na escola, fotos 

da sala, vídeos de atividades, interações online, muitas crianças perderam essa referência de 

escola e da rotina. Para mudar isso e restabelecer esta conexão precisamos demasiadamente 

do apoio da família, visto que na educação infantil, não tem como acontecer o contato virtual 

sem ajuda de um adulto. Portanto, para manter esses vínculos e firmar o sentimento de 

pertencimento à escola, é imprescindível que o contato se estabeleça, tanto virtualmente como 

em alguns pequenos momentos voltados a estar na unidade escolar, fazer um passeio, passar 

em frente à unidade, participar das interações. 

Que educação e que mundo somos levadas e levados a desejar? Neste momento em 

que precisamos descobrir novas formas de aprender e ensinar, percebemos que não adianta 

pressionar, exigir demasiadamente, e que qualquer tentativa de proposta imposta de forma 

desarticulada não obtém sucesso e vai contra qualquer possibilidade de aprendizado. Isso quer 

dizer, que solidariedade e empatia se tornaram palavras de ordem. Somos levados a desejar 

um mundo onde há colaboração. O pretexto de não conseguir ajudar os filhos nas atividades 

por conta do trabalho e falta de tempo tornou-se inválido, pois sempre se dá um jeito quando 

o assunto é primordial. Se a educação não for tratada como prioridade pelas famílias, 

tampouco será proveitoso o trabalho do professor. Agora, mais do que nunca, escola e famílias 

precisam estar lado a lado, seguindo na mesma direção, onde os objetivos almejados sejam os 

mesmos, ou seja, a aprendizagem, o respeito, a valorização e a empatia. 

A partir disso, realmente, fica difícil imaginar com o afastamento físico exigido neste 

momento. No entanto, sabemos que estamos aprendendo muito com esta situação. Pois, ainda 

que fora da sala de aula, cada olhar, cada gesto, cada palavra, cada situação vivida que é 

expressa ou relatada pelas crianças, nos mostra o quanto nosso papel é importante na vida de 

nossas crianças, educar é também formar para a vida. 

O professor é antes de tudo um pesquisador e investigador, está sempre em buscar de 

novas práticas para inovar e propiciar a suas crianças conhecimentos que tragam brilho aos 

olhos e proporcionem aprendizagens significativas.  

De acordo com Franco (2015, p. 603) “A pedagogia e suas práticas são da ordem da 

práxis; [...]. A pedagogia caminha por entre culturas, subjetividades, sujeitos e práticas”. 

Mesma autora, ainda indica: 
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As práticas pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para concretizar 

determinadas expectativas educacionais. São práticas carregadas de 

intencionalidade e isso ocorre porque o próprio sentido de práxis configura-se 

através do estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, 

solicitando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas à 

transformação da realidade social. (FRANCO, 2015, p. 604) 
 

Cada vivência ou experiência com a comunidade escolar despertou em cada um de nós 

o sentimento de pertencimento à escola. Somos brilhantes quando não nos intimidamos com 

o desconhecido, vestimo-nos de coragem e determinação e partimos em busca de soluções, 

nem sempre assertivas, mas não deixamos de tentar aprender com nossos erros, pois nos 

damos as mãos e seguimos em frente.  

Temos a certeza que estamos trilhando o caminho certo, foram e ainda continuam 

sendo momentos repletos de incertezas, porém, de muito conhecimento e aprendizado. Somos 

protagonistas nesse momento difícil para educação, e como tal, nos esforçamos para superar 

essas adversidades das conjunturas de uma pandemia mundial, de um sistema político instável 

e de uma crise ambiental crescente, esperançosos de um mundo melhor. Surpreendemo-nos 

com nossa força, coragem e capacidade de resiliência neste momento enfadonho. 
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Ressignificando o conceito de lixo: Perspectivas e possibilidades em uma Unidade de 

Educação Infantil da Rede Federal de Educação.  
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Palavras-chave: Lixo. Educação ambiental. Reciclagem. 

 

Estimados(as) educadores(as), 

 

É com grande satisfação que escrevemos esta carta para descrever algumas de nossas 

vivências no âmbito da educação ambiental. Essa temática tem se constituído objeto de 

interesse em nossa atuação profissional, dado o compromisso político, enquanto educadoras, 

de contribuir para melhoria socioambiental do nosso planeta. Acreditamos que a educação é, 

sem dúvidas, um precioso caminho para a formação de cidadãos cada vez mais atuantes e 

conscientes do seu papel para a preservação do meio ambiente e utilização sustentável dos 

seus recursos, os quais têm sido sobrecarregados pelo consumo exacerbado. Sabiam que temos 

consumido mais de 70% do que a Terra consegue regenerar em um ano? Pois é! O Instituto 

Akatu nos confirma esse dado alarmante, ou seja, precisamos de quase dois planetas terra para 

manter o consumo mundial atual. 

O contexto é preocupante. Necessitamos superar a realidade apresentada de produção 

excessiva de lixo e carência de conscientização por parte da população. Por isso, 

compartilhamos esta carta com intuito de nos unirmos em prol de ações educacionais efetivas 

nesse campo. Entendemos, portanto, que a necessidade de fomentarmos a educação ambiental 

nos espaços educativos, vai além do atendimento aos preceitos legais explicitados na Política 

Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Básica (BRASIL, 2013) e na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

Estabelece-se como uma perspectiva de mudança da realidade, de forma a impulsionar a 

conscientização e reflexão social acerca do desenvolvimento sustentável. 

Esse cenário nos inspirou a elaborar o projeto intitulado “Eliminando a Ideia de Lixo, 

Superando o Desperdício”,  cuja  proposta  pedagógica  busca  fomentar  o  debate  acerca  do  
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consumismo, da reciclagem e da redução de resíduos, visando o estabelecimento de hábitos 

mais sustentáveis. O projeto foi iniciado em março do corrente ano e encontra-se em 

andamento na Unidade de Educação Infantil Professora Telma Vitoria (UEIPTV), Instituição 

da Universidade Federal de Alagoas.  

Enquanto servidoras na referida Universidade, nos inquieta a quantidade de resíduos 

que são descartados na natureza e o desconhecimento por parte da comunidade acadêmica 

acerca da reutilização desses resíduos e da destinação correta dos mesmos. Por isso, 

procuramos contribuir com o planeta tomando como ponto de partida a nossa realidade de 

trabalho e vivências cotidianas.  

Para tanto, iniciamos sua implementação na referida unidade de educação infantil, a qual 

atende atualmente 81 crianças com idade entre 2 e 5 anos e 11 meses, filhos de servidores, 

estudantes e residentes das comunidades circunvizinhas. Compreendemos que as crianças são 

importantes agentes de mudança e parceiras na disseminação dessas reflexões ambientais com 

suas famílias. Além disso, temos estendido as ações do projeto de modo a alcançar a 

comunidade acadêmica como um todo.  

Mesmo diante do contexto de enfrentamento da situação de emergência em saúde 

pública ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19), tão desafiador, não nos refutamos em 

iniciar o projeto. Pelo contrário, entendemos que este tem sido o momento de ressignificar 

concepções e práticas. Concordam, caros colegas? Assim, iniciamos enviando vídeos e 

materiais de divulgação através dos meios de comunicação oficiais da Unidade e da 

Universidade, com intuito de sensibilizar as famílias, as crianças e os profissionais da UEIPTV 

em relação ao impacto ambiental gerado pela grande quantidade de resíduos sólidos 

descartados diariamente pela sociedade e enviados aos aterros sanitários da cidade de Maceió 

- AL. Além disso, estabelecemos parceria com empresa que atua em coleta e soluções para 

resíduos de difícil reciclabilidade. 

Em seguida, selecionamos do seu portfólio, quatro programas de reciclagem: esponjas 

de uso doméstico; instrumentos de escrita; sachês de leite em pó e cápsulas de café, e 

solicitamos que toda comunidade interna, especialmente as famílias e as crianças, separassem, 

higienizassem e guardassem tais resíduos, para que sejam levados à UEIPTV quando possível. 

Todo material recolhido será enviado à empresa parceira, que dispõe de um programa de 

recompensa financeira ao engajamento com a coleta dos resíduos. Todo valor arrecadado será 

utilizado em melhorias no espaço físico da unidade. 
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Temos recebido um retorno positivo das famílias e dos profissionais que atuam na 

Instituição. Seus relatos revelam a relevância do projeto e que o mesmo tem provocado 

reflexões acerca das questões ambientais. Compartilhamos algumas falas com vocês, caros 

leitores, que reafirmam nosso apontamento e nossa felicidade pelo êxito do trabalho que vem 

sendo desenvolvido: “Achei o projeto interessantíssimo, vou separar esses materiais aqui em 

casa com o Miguel” (mãe de criança atendida na Unidade); “Proposta bastante importante. 

Considero a dimensão ambiental essencial para o desenvolvimento das crianças. Realmente 

essa temática ambiental deve ser trabalhada não só com as crianças, mas também com as 

famílias e comunidade” (Educadora). 

A temática ambiental também está sendo trabalhada junto às crianças mediante o envio 

de propostas pedagógicas socializadas através de tecnologias digitais. Assim, por meio de 

plataformas de comunicação, as educadoras sugerem experiências a serem desenvolvidas de 

forma espontânea pelas famílias com a participação das crianças, e quando possível o registro 

desses momentos, os quais são socializados com as demais famílias e educadores. Dentre as 

vivências propostas, destacamos: a confecção de brinquedos com materiais recicláveis; 

preparo de uma receita utilizando partes de alimentos que seriam descartadas, como é o caso 

do bolo de casca de banana; confecção de mini composteiras utilizando potes de sorvete; 

ressignificação de objetos para as brincadeiras; preparo de sabão líquido e creme dental 

caseiro, ambos biodegradáveis, dentre outras propostas. Salientamos o papel fundamental dos 

educadores da UEIPTV na implementação dessas propostas, possibilitando as crianças, 

mesmo remotamente, situações voltadas para a exploração, a manipulação e a descoberta de 

aspectos relacionados à natureza e a sua conservação. 

São essas ações positivas para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável 

que partilhamos nesta carta, em concordância com os objetivos estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas de um desenvolvimento que satisfaz as necessidades da 

geração presente sem, no entanto, comprometer a capacidade das gerações futuras de terem 

suas necessidades atendidas (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2014). 

Assim, pensar a educação ambiental de forma sistêmica e trabalhar seus conceitos e 

práticas não apenas como um conteúdo e sim como parte fundamental na formação do 

conhecimento e vida de cada ser humano desde sua infância até a vida adulta é transformador 

para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária com menos desperdício e geração 

de lixo, com mais saúde, educação ampla e bem estar geral. Esperamos assim, uma mudança 
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gradual de hábitos de cada pessoa envolvida com este projeto e que sirva como inspiração 

e/ou modelo a ser seguido por outras instituições. 
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Educação Ambiental em escolas municipais de ensino fundamental de Curitiba. 
 

Natacha Souza Neves Prosdocimo1 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Prática Educativa. Políticas Educacionais. 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA, profissionais da educação ambiental, gestores, 

professores, pesquisadores, colegas de redes e movimentos ambientais. 

 

Diante de um cenário atípico neste ano, diante de tantos desafios e crises, venho 

escrever esta carta, como forma de compartilhar minha vivência como professora municipal 

do ensino fundamental da cidade de Curitiba, PR e minhas inquietações docentes. Venho de 

escola pública, conheço a realidade e as fragilidades da educação gratuita. E nem por isso, 

desisti de acreditar na possibilidade de um futuro melhor. Talvez essa seja a motivação por 

defender a escola pública, laica e gratuita para todos. Esta carta tem como objetivo refletir 

sobre a educação ambiental, devido ao interesse pelo tema e diante do cenário atual de grande 

crise ambiental. 

Meu interesse pela busca de novos conhecimentos vem da prática e da vivência escolar 

que desperta inquietações com a educação e do sonho de realizar o mestrado. Nos caminhos 

em que a vida nos leva, me deparei com a temática ambiental e estou tendo a oportunidade 

aprofundar conceitos e de “olhar com outros olhos” o mundo em que pertencemos e repensar 

a prática educativa ambiental na infância. Conhecendo a literatura dos teóricos mais influentes 

e suas contribuições para a educação ambiental, busco contribuir para a transformação da 

realidade local, da prática educativa e auxiliar de alguma forma os professores do ensino 

fundamental. 

Na pesquisa Educação Ambiental em escolas municipais de ensino fundamental de 

Curitiba, ainda em andamento, busco aprofundar na temática da educação ambiental, voltada 

para a prática educativa na infância, as atuais políticas públicas vigentes, discutindo e 

refletindo sobre as tendências emancipatórias e transformadoras que promovem uma educação 

ambiental para o desenvolvimento sustentável, concreta e preocupada com a relação de 

pessoas e meio ambiente. Descrevo a seguir, como se dá a educação na rede Municipal de 

Ensino de Curitiba.  O   professor   regente   da   turma   é   responsável   por   ministrar   quatro  

 

 
1 E-mail:  natachaprosdocimo@gmail.com 
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disciplinas, entre elas: Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia. A disciplina de 

Ciências é ofertada por outro professor, pelo professor corregente, ou seja, corresponsável 

pela turma. Professor que também conhece e participa ativamente do desenvolvimento e 

aprendizagem da turma. A cada duas turmas, existe um professor corregente. E seu papel é 

ministrar a disciplina de Ciências e auxiliar os alunos quando necessário. Além das disciplinas 

curriculares, os professores e as escolas de Curitiba podem contar com inúmeros projetos que 

valorizam a educação ambiental, daremos um maior destaque às escolas e aos projetos da 

Regional de Santa Felicidade, bairro onde atuo a doze anos, dentre os projetos destaco:  

Parceiros em busca de uma Santa Felicidade, “Rio que te quero rindo”, tem o objetivo 

de despertar nos educandos, a importância de uma vida saudável, cuidado com o meio 

ambiente e o local onde vivem. Participam escolas e CMEIS (Centros Municipais de Educação 

Infantil) da regional, que adotam o rio próximo a sua escola e promovem a observação, a 

conscientização e a preservação do mesmo. Vários profissionais participam dessa formação e 

aulas de campo que ampliam os conhecimentos acerca da Bacia Hidrográfica da região. Além 

dos profissionais da rede Municipal de Educação, a equipe conta com a parceria do 

Departamento de Geografia do Ensino Fundamental da Sanepar e das professoras 

representantes do Programa Linhas do Conhecimento. Para registrar e valorizar os trabalhos 

realizados pelos educandos acerca do aprendizado sobre o tema, desde 2017 I Edição, II 

Edição em 2018 e a III Edição em 2019, as escolas contam com a colaboração de algumas 

empresas particulares na impressão dos livros que contam com os principais destaques dos 

educandos da regional do bairro.  

O Programa Linhas do Conhecimento, também é um dos projetos da prefeitura de 

Curitiba que promove o fortalecimento da conscientização urbana, a sustentabilidade, a 

identidade cidadã por meio da pertença dos sujeitos aos espaços da cidade, envolvendo 

professores e estudantes em práticas de exploração e conhecimento de Curitiba, seus 

principais pontos turísticos, museus, parques, centros históricos, promovendo a cultura e a 

história da cidade. O programa conta com ônibus para transporte dos alunos e professores até 

o local, durante o horário escolar. Considera três pilares fundamentais: conhecer, amar e 

cuidar da cidade. Toda proposta está articulada aos currículos da rede municipal de ensino de 

Curitiba, aos pressupostos da carta das cidades educadoras, aos objetivos de desenvolvimento 

sustentável e a Base Nacional Comum Curricular.  

Dentre   as   propostas   e   conceitos   mais  atuais,  a  cidade  de  Curitiba  aceitou  o  
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compromisso de participar da Associação Internacional das Cidades Educadoras 2 (AICE) 

uma associação sem fins lucrativos, que busca reagir ao impulso educador da cidade, 

adaptando os seus princípios aos novos desafios e necessidades sociais. Dentre os seus temas 

atuais, estão o Meio Ambiente, Espaços Públicos e Cultura. São atualmente 505 cidades 

associadas de 34 países nos 4 continentes do mundo. No Brasil, 21 cidades participam, são 

elas: Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Vitória, Guarulhos, Nova Petrópolis, 

entre outras.  

Os projetos internos variam de acordo com a escola e o Projeto Político Pedagógico 

de cada uma, além da proposta do ensino regular e de tempo ampliado, contudo os conteúdos 

são os mesmos em toda a cidade de Curitiba. A maioria das escolas, de acordo com as suas 

possibilidades, desenvolve a proposta de construção e manutenção de uma Horta com os 

educandos. O tema água, alimentação saldável, lixo e reciclagem também é desenvolvido. 

 Através dessa pesquisa busco conhecer a prática dos docentes e a literatura dos 

teóricos mais influentes e suas contribuições para a Educação Ambiental, para assim, 

transformar na prática a realidade local, a prática educativa infantil e auxiliar de alguma forma 

os professores. Justifica-se assim, a relevância da pesquisa e a criação de indicativos teóricos 

práticos para aprofundamento da discussão empreendida e maior acolhimento dos 

profissionais no ambiente escolar, provendo melhores condições para a realização de uma 

Educação Ambiental concreta e prática, visando uma cidade educadora, para além dos muros 

da escola, envolvendo a sociedade. Tendo como objetivo analisar a Educação Ambiental nas 

escolas de Ensino Fundamental de Curitiba. E assim, buscar atingir os professores com o 

acesso às informações e para que participem de esforços diários para enfrentar os desafios 

ambientais. Faço agora, alguns apontamentos que considero importantes para a reflexão sobre 

a Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental vem trazer esperança frente aos desafios, na prevenção e 

resolução dos problemas, exigindo uma investigação crítica e diagnóstica de problemas atuais, 

locais e globais. Partindo da necessidade da melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, 

realizar ações educacionais que reflitam sobre o mundo que queremos para o futuro. A partir 

da reflexão e da conscientização, passa-se a compreender melhor que também fazemos parte 

do ecossistema e que depende e nós, reconhecer a diversidade, valorizar e a respeitar o meio 

ambiente para a sobrevivência. Mas por onde começar e como fazer? Começar no ambiente  
 

 

 2 Fonte: Carta das cidades educadoras. Disponível em: https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-

educadoras/ Acesso em: 18 maio 2020. 

https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-educadoras/
https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-educadoras/
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da vida cotidiana, no lugar em que se vive, em casa, na escola, no bairro, explorar e redescobrir 

o que se pode fazer para modificar o “aqui e o agora”. Sauvé, autora canadense, destaca que 

“ a educação ambiental visa desenvolver um sentimento de pertencer e a favorecer o 

enraizamento. E acrescenta que o lugar em que se vive é o primeiro espaço de 

responsabilidade ambiental, onde aprendemos a nos tornar guardiões ”. (SAUVÉ, 2005). 

Cuidar do pequeno espaço em que vivemos é o início da ação para a mudança. 

A pesquisa procura contextualizar o leitor, a respeito de quais contribuições da 

educação para os atuais problemas socioambientais. Muito se discute a respeito das tendências 

políticas ideológicas para a formação dos educandos. Pensando na educação como um 

instrumento de construção da cidadania ambiental e de um motor de mudança da sociedade. 

Prevendo que a educação acontece também fora da instituição, não está restrita à escola, mas, 

em casa e em diversos ambientes. A educação é um agente de transformação de pessoas e da 

sociedade como um todo. Ela tem um potencial de revolucionar, é capaz de mudar o mundo e 

transformá-lo. E para desenvolver o seu papel, necessita de um planejamento prévio, para 

acontecer de fato. Precisa de uma intencionalidade e de uma razão de acontecer. Uma 

educação significativa não se garante com o papel, mas sim através de vivências, experiências 

práticas, para que se torne efetiva. Todos levamos nossos filhos à escola, na intenção de 

adquirir conhecimentos. 

É na escola que depositamos a esperança para um futuro melhor. Já que é lá, que se 

encontram as crianças, estas que são o futuro das gerações, e futuramente terão que zelar por 

um mundo melhor. “Portanto, parece claro, que caiba a escola enfrentar as questões inerentes 

do mundo, buscando resolver, assim, os seus problemas. ” (AMARAL Fº, 2018). Pois, 

ninguém nasce sabendo. Para que haja aprendizagem, é preciso que exista algo para ser 

ensinado e aprendido. Ninguém aprende sozinho a ser sustentável. É preciso de um mediador 

e de uma educação ambiental ativa, que possibilite desde a infância o contato com a natureza. 

Chegamos a um ponto em que tudo, ou quase tudo, se torna uma questão para a escola 

tentar resolver, seja ela, ecologia, trânsito, dengue, diversidade, direitos humanos, ou seja, 

tudo tem a educação como o seu princípio, meio ou fim. E com isso, a demanda por afazeres 

e conteúdos aumenta. Porém, a educação sozinha, não é capaz de mudar o mundo. Ela 

reproduz o que tem no país e não muda, se a política pública não mudar.  Os professores 

executam o que lhes foi colocado. “ A escola, definitivamente, não pode tanto assim. A única 

coisa que ela pode deixar as coisas como estão. Pode pouco porque ninguém faz nada sozinho. 

” (AMARAL Fº, 2018, p.12). Precisamos unir as nossas forças na luta por uma Educação 
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Ambiental universal. A educação é um instrumento que contribui para a problemática, mas 

necessita de uma rede de apoio, política, econômica, por exemplo, para que aconteça a 

transformação real, caso contrário, seguiremos no tradicionalismo e conservadorismo. Todos 

os estudantes precisam ter a oportunidade e garantia de uma educação ampla, educativa.    

Toda a prática social é educativa, conserva ou transforma relações e está orientada a 

um fim, ao processo de aprendizagem. “Para uma prática ser pedagógica ou educacional ela 

necessita de intencionalidade, sujeitos, relações e conteúdos pensados, planejados, definidos 

de modo consciente”. (SOUZA, 2016, p. 48). E qual é a intencionalidade da prática 

pedagógica? “É a construção de conhecimentos e experiências coletivas que tenham caráter 

revolucionário”. (SOUZA, 2016, p. 57).  Voltados para a transformação. Para fazermos 

diferente, precisamos pensar diferente, vivenciar na infância experiências concretas e 

significativas que venham a contribuir para futuros cidadãos conscientes e críticos da 

realidade. Já que os educandos não são mais os mesmos, a educação também precisa mudar! 

A Educação Ambiental segue caminhando, a passos lentos, na tentativa de proporcionar desde 

a infância essa sensibilização. 
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Perspectiva da Infância na relação com o Meio Ambiente no Ensino escolar 

 

Bárbara Martina Serpa.1 

Elisandra Aparecida Berezoski. 

Paulo Roberto Serpa. 

Palavras-chave: Criança. Ensino. Infância. Meio ambiente. 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA, a infância é considerada a primeira etapa do 

desenvolvimento da vida humana, e é nela que se inicia a inserção dos conceitos e saberes 

relativos à sua cultura e ao meio ambiente, desenvolvendo assim uma série de valores. 

A criança é um ser em constante desenvolvimento, que desde muito cedo necessita de 

atenção e cuidados para sobreviver. É fundamental que se compreenda a criança como um ser 

de direitos com seu próprio mundo e especificidades. Rousseau afirma que precisamos 

observar e estudar a criança para entendermos o seu desenvolvimento. “A primeira educação 

é mais importante” (ROUSSEAU, 2004, p. 7) e é na família que a criança encontra seus 

primeiros conceitos de mundo os quais vão sendo ampliados e/ou modificados na escola e na 

sociedade. Portanto, é fundamental que se tenha consciência de que o ser humano se constitui 

de múltiplas linguagens as quais estabelecem sinergia com o meio ambiente em diferentes 

aspectos.  

 O meio ambiente, por sua vez, é objeto de curiosidade do ser humano que de muito 

vem interpretando-o e interferindo na sua natureza. Com a contribuição das ciências e das 

tecnologias, cada vez mais se modificam características que são peculiares dos espaços, no 

entanto, muito se faz para compreender o seu comportamento e estabelecer relações que 

implicam no respeito e na sobrevivência das espécies que o compõe. Porém, nem sempre é 

desta forma que tudo acontece. Infelizmente o meio ambiente urge por atenção devido aos 

maus tratos e o desrespeito a ele causado pelo ser humano “a degradação ambiental e a 

desconstrução do mito de que os recursos naturais seriam ilimitados” (ALENCASTRO, 2009, 

p. 17) trouxe o cenário que hoje vemos e vivemos para com o meio ambiente. 

Amigos, notamos que nos últimos tempos boa parte da população mundial se mostrou 

intrigada com relação às queimadas que ocorreram na Floresta Amazônica e no Pantanal, que 

são dois ambientes que constituem parte do bioma brasileiro com  tamanha  importância  para  

 

1 bms.bms@hotmail.com 
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o Brasil e para o mundo. Há uma infinidade de espécies da fauna e da flora que são importantes 

para a sua perpetuação não somente para o bem da humanidade, mas pela própria existência 

e equilíbrio da natureza. As polêmicas criadas em torno ao assunto, não são infundadas, pois 

é real e infelizmente sem muitas políticas públicas para a prevenção e mitigação das 

ocorrências.  

Observando isso, a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEM, no seu artigo 

2º afirma que “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999). Desde a promulgação 

da lei, foram instituídos diretrizes e programas em parcerias com os Ministérios da Educação 

e do Meio Ambiente, contudo, muito ainda precisa ser feito para uma adequada articulação da 

educação ambiental no ensino formal.  

Entre as fases de desenvolvimento do ser humano, a infância é considerada a etapa que 

mais influencia a formação da personalidade, é onde a criança está mais suscetível às 

interferências dos meios social e físico. Leontiev afirma que “a personalidade não nasce, a 

personalidade se faz” (LEONTIEV, 1978, p. 137) e é nesse contexto que as crianças seguem 

visualizando a devastação causada pelas queimadas, sem noção ou conceitos bem estruturados 

sobre a imensidão da flora e fauna brasileira que vem sendo extinta e sua importância para a 

vida e para o equilíbrio do planeta, porém, no espaço escolar elas podem aprender conceitos 

que irão contribuir para o seu entendimento de mundo, podendo assim, atribuir seus 

significados sobre estas manifestações. 

Observando isso, é importante pensar no papel indispensável que esse espaço assume 

na ressignificação dos valores atribuídos ao meio ambiente para o universo infantil, 

possibilitando desta maneira o despertar do sentimento de pertencimento ao seu meio. Ao 

tratar do contato das crianças da Educação Infantil com o ambiente externo, Tiriba afirma que: 
 

[...] são ainda minoria os CEIS em que as crianças têm acesso direto e frequente, 

participando da limpeza, da colheita, enfim, se integrando, conhecendo-na-prática 

os processos de nascimento e crescimento dos frutos da terra. Em geral, este contato 

não é assegurado nas rotinas cotidianas, não é parte indissociável do planejamento 

pedagógico das unidades. (TIRIBA, 2005, p. 31) 
 

Portanto colegas, acreditamos que o ambiente escolar precisa ser motivador e 

entusiasta para com a criança, as intervenções não podem acontecer somente nas salas de aula 

ou bibliotecas, precisa ir além das paredes da escola. Nesse sentido, Louv (2016) indica que é 

necessário lembrar que nossas crianças precisam crescer e se desenvolver em contato com a 
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natureza. Essa relação ainda na infância, contribui para a formação de adultos mais 

conscientes de suas ações e sobre o modo que interage com o meio onde vive. 

Louve acrescenta, dizendo que: 

Conforme o déficit de natureza aumenta, outro campo de evidências científicas 

indica que a exposição direta à natureza é essencial para a saúde física e emocional. 

Estudos sugerem que a exposição à natureza pode reduzir os sintomas do TDAH 

(transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), e melhorar as habilidades 

cognitivas e a resistência das crianças ao estresse e à depressão. (LOUVE, 2016, p. 

57) 
 

Colegas do XII EDEA, observando isso tudo, acreditamos ser essencial inserir 

questões sobre a valorização dos recursos naturais durante as práticas educativas desde a fase 

da infância. É de suma importância fazê-las reconhecer que cada ser humano tem seu grau de 

responsabilidade para com o meio ambiente e equilíbrio do planeta.  
 

Nesse contexto fica evidente a importância de educar os brasileiros para que ajam 

de modo responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente saudável no 

presente e para o futuro; saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a 

comunidade, tanto local como internacional; e se modifiquem tanto interiormente, 

como pessoas, quanto nas suas relações com o ambiente. (BRASIL, 1997 p. 23) 
 

Com esse olhar, podemos concluir, que o ambiente escolar pode contribuir na 

sensibilização das crianças frente a uma consciência ecológica, bem como, desenvolver as 

habilidades e atitudes positivas para com o meio ambiente. 
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Ao considerar a educação um processo de humanização, um ato político e um caminho 

potente para emancipação dos seres humanos, acreditamos que Educação Ambiental pode 

contribuir para um processo educativo problematizador, crítico, coletivo e emancipador. Ao 

pensarmos o papel da educação em um contexto pandêmico, no qual as desigualdades 

socioambientais têm sido escancaradas e aprofundadas, é urgente (re)pensar e colocar em 

prática novas formas de ser-estar em sociedade. Este GT tem como proposta reunir trabalhos 

que abordem a formação de educadores/as ambientais em suas múltiplas dimensões e a 

partir das diversas perspectivas, tendo em vista a necessidade de se (re)pensar a formação 

desses sujeitos no mundo pandêmico. Os trabalhos devem propor discussões acerca dos 

fundamentos da Educação Ambiental para a formação de educadores/as ambientais, bem 

como apresentar relatos, ações e propostas sobre alternativas para uma formação que 

atenda às demandas educativas da atual sociedade. Também, problematizar o uso de novas 

ferramentas educativas e de comunicação como as TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) e das redes sociais como espaços e artefatos culturais potentes para a 

formação de educadores/as ambientais no mundo pandêmico e pós-pandêmico.    

GRUPO DE TRABALHO 7 

Formação de 

educadores/as  

ambientais 
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Processos formativos em educação ambiental: uma experiência híbrida de formação 

para educadores ambientais 

Jeniffer de Souza Faria 1 

 Mauro Guimarães 

Resumo:  O presente texto tem como objetivo apresentar a síntese dos resultados de uma experiência formativa 

com educadores ambientais, pautada nas premissas da proposta teórico-metodológica da “ComVivência 

Pedagógica”, a qual recorreu as possibilidades do virtual articulado a momento presencial. Em linhas gerais, 

definimos como campos de saberes, que se entrelaçam, a educação ambiental crítica e cibercultura, mais 

especificamente sobre o fenômeno da educação on-line. Nesse ínterim, a pesquisa-formação multirreferencial 

tecida no ciberespaço subsidiou o caminho metodológico. Motivados pela urgência na transformação dos 

processos educativos para formar potenciais educadores ambientais, ratificamos que a teoria crítica da educação 

ambiental pode ser, em parte, mediada por tecnologias e proporcionar processos formativos significativos que 

visam a transformação, a partir de estratégias didáticas que permitem preparar e despertar educadores ambientais 

para romper com a racionalidade instrumental. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Cibercultura. Formação de Educadores Ambientais. 
 

Formative Processes in Environmental Education: a hybrid training experience for 

environmental 
 

Abstract:  This text aims to present the synthesis of the results of a training experience with environmental 

educators, based on the premises of the theoretical-methodological proposal of “ComVivência Pedagógica”, 

which used the possibilities of the virtual articulated at the moment. In general terms, we define as critical fields 

of knowledge, which intertwine, critical environmental education and cyberculture, more specifically on the 

phenomenon of online education. In the meantime, multi-referential research-training woven in cyberspace 

supported the methodological path. Motivated by the urgency in transforming educational processes to train 

potential environmental educators, we ratify that the critical theory of environmental education can be, in part, 

mediated by technologies and provide significant training processes that aim at transformation, based on didactic 

strategies that allow preparing and awaken environmental educators to break with instrumental rationality. 
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Procesos formativos en educación ambiental: una experiencia de formación híbrida 

para educadores ambientales 
 

Resumen: Este texto tiene como objetivo presentar la síntesis de los resultados de una experiencia de formación 

con educadores ambientales, a partir de las premisas de la propuesta teórico-metodológica de “ComVivência 

Pedagógica”, que utilizó las posibilidades de lo virtual articulado en este momento. En términos generales, 

definimos como campos críticos del conocimiento, que se entrelazan, la educación ambiental crítica y la 

cibercultura, más específicamente sobre el fenómeno de la educación en línea. Mientras tanto, la formación en 

investigación multireferencial tejida en el ciberespacio apoyó el camino metodológico. Motivados por la 

urgencia de transformar los procesos educativos para formar potenciales educadores ambientales, ratificamos 

que la teoría crítica de la educación ambiental puede estar, en parte, mediada por tecnologías y brindar procesos 

de formación significativos que apunten a la transformación, basados en estrategias didácticas que permitan 

preparar y despertar a los educadores ambientales para romper con la racionalidad instrumental. 
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Introdução  

Este texto tem por objetivo apresentar os resultados parciais de uma prática de pesquisa 

e formação desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela sobre 

processos formativos em educação ambiental, o qual recorreu às possibilidades do virtual 

articulado a um momento presencial para conectar e formar pessoas geograficamente 

dispersas. 

Motivados pela urgência na transformação dos processos educativos para formar 

potenciais educadores ambientais críticos, conscientes e ativos que possam contribuir com a 

ruptura da armadilha paradigmática2 em que estamos imersos, este movimento corrobora com 

as premissas que vem subsidiando a construção da proposta teórico-metodológica da 

“ComVivência Pedagógica”3.  

Até então, a proposta da “ComVivência Pedagógica” estava sendo desenvolvida 

apenas presencialmente, em teses, dissertações e publicações, e com suporte das aulas eletivas 

na pós-graduação e encontros de imersão em grupamentos humanos que estabelecem relações 

diferenciadas das hegemônicas. O diferencial que apresentamos nessa pesquisa é justamente 

o apoio da virtualidade. Assim, foram programados oito encontros preparatórios, síncronos 

on-line, para o momento presencial, o qual chamou-se de imersão.  

Ao entrelaçar campos de saberes aparentemente distantes (educação ambiental e 

cibercultura) consideramos relevante problematizar e compreender melhor as possibilidades 

e os desafios para processos formativos ofertados, parcialmente, on-line em educação 

ambiental. 

A partir dessa breve contextualização, seguimos apresentando os pressupostos teóricos 

e metodológicos, bem como uma síntese da experiência formativa. Por fim, algumas 

considerações sobre todo o processo empreendido. 

 

Educação Ambiental na Cibercultura 

Compreender os sentidos e significados do campo epistemológico que trata a educação  

 

 2Guimarães (2011) denomina armadilha paradigmática a dinâmica que limita a compreensão da realidade e, por 

conseguinte, impossibilita novas práticas que superem a perspectiva tradicional, simples e fragilizada fomentada 

pela racionalidade instrumental moderna. 
 3A “ComVivência Pedagógica” traz como premissa instituir ambiências formativas com dinâmica, lógica, 

racionalidade e episteme diferentes da hegemônica (em tempo, espaço, cultura, organização, etc.) e que tenha 

centralidade em relações mais integradas entre todos os seres. Tais dinâmicas são provocadas por cinco 

princípios (reflexão crítica, postura conectiva, indignação ética, desestabilização criativa e intencionalidade 

transformadora) os quais também estão sendo desenvolvidos, na medida em que as experiências significativas, 

com imersão, acontecem. 
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ambiental em tempos de crise, se constitui um grande desafio aos estudiosos e pesquisadores 

da área, levando em consideração os percalços, dilemas e incertezas política e econômica que 

o nosso país atravessa atualmente. 

Concordamos que a globalização da modernidade está estruturada, dominantemente, 

em um modelo capitalista e que esta forma de organização tem impactado negativamente nas 

relações que o ser humano estabelece com o ambiente, com o outro e consigo. Estes três vieses 

estão constantemente sendo ressignificados por aqueles que pensam e fazem uma educação 

voltada para as questões socioambientais, e mais efetivamente ainda, em um perspectiva 

crítica. (GUIMARÃES, 2004) 

Nesse sentido, percebe-se cada vez mais que o homem tem se afastado de sua essência, 

especialmente de seus aspectos relacionados à ancestralidade, à religiosidade, às relações 

coletivas e cooperativas, e se aproximando (ou priorizando) de dentre outros aspectos que 

caracterizam a forma de organização da modernidade: individualista, utilitarista, reducionista, 

em relações hierarquizadas e de dominação. 

Em reforço a isso, a proliferação das tecnologias de comunicação e informação, 

principalmente por meio das redes sociais, também tem contribuído significativamente para a 

distração e o descompromisso com a interioridade do “Eu” profundo. Aparatos que nos 

instigam diariamente a “viver para fora”, numa superficialidade vigilante ao exterior. São 

poucos os estímulos que nos remetem para dentro, para quem somos e o que fazemos. 

Consequentemente, a relação com o outro também mudou e na superficialidade e fragilidade 

das relações, a modernidade líquida eclode 4(BAUMAN, 2001).  

Estas questões tomam proporções maiores no âmbito educacional quando observamos 

a reprodução superficial daquilo que se conhece como educação ambiental, frente ao 

despreparo dos professores para ministrar o assunto em sala de aula. A visão antropocêntrica 

e utilitarista de meio ambiente impregnada na modernidade e a mera representação 

conservacionista predominam no ensino tradicional da educação básica ao nível superior. Isso 

significa dizer que diferenciar perspectivas teóricas e optar por propostas metodológicas mais 

condizentes com a realidade e com objetivos a serem alcançados é uma premissa para 

desenvolver processos formativos significativos em educação ambiental que rompam com as 

armadilhas que nos prendem aos paradigmas estruturantes da modernidade. 

 

 4 Modernidade Líquida é o termo cunhado pelo sociólogo Zygmunt Bauman para definir as características e 

lógica da época em que vivemos: fluida, volátil, incerta e insegura, consumista, do agora, do gozo e da 

artificialidade.  
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Atrelado a isso, estudos sobre cibercultura, a qual se apresenta como uma cultura que 

“revoluciona a comunicação, a produção e circulação em rede de informações e 

conhecimentos na interface cidade-ciberespaço” (SANTOS, 2014, p. 17-18) se torna 

fundamental para refletir sobre processos educativos mediados por tecnologias. 

Sabemos que as tecnologias vêm integrando, cada vez mais, a educação e conquistando 

espaço significativo com finalidades diversas, dentre elas podemos citar a democratização do 

acesso à informação, romper com barreiras de espaço e tempo e prestar-se ao movimento de 

formação de pessoas. Sobre esse último aspecto, podemos restringir nossas reflexões para a 

ambiguidade presente nas propostas de formação de professores/educadores. 

Nesse contexto, é preciso ter claro que a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) pode prestar, ao menos, a duas vertentes no âmbito da educação. Uma 

para manter a razão instrumental, ou seja, se aliar ao propósito neoliberal que se impõe na 

sociedade atual, na medida em que se produz programas de semiformação ou deformação em 

EaD com o objetivo de adaptar as massas ao sistema dominante para atender aos interesses do 

capital – Pedagogia das competências, o cognitivismo e a ênfase neopragmática. A outra para 

instituir formas distintas de compreensão e uso da tecnologia para confrontar tal racionalidade, 

a partir das possibilidades de formação voltada à emancipação, reflexão crítica e autocrítica, 

aproximação dos sujeitos imersos em um contexto sócio-histórico, leitores de si e de suas 

circunstâncias, atendendo aos interesses da população (ZUIN; PESCE, 2010). Ou seja, a 

tecnologia é uma ferramenta e sua aplicação depende da intencionalidade, individual e social, 

de quem a usa. 

É a partir dessas reflexões que identificamos e optamos pelas potencialidades da 

educação on-line, como um dos principais fenômenos na cibercultura, frente à possibilidade 

de transformar o processo de ensinar e pesquisar mediado por tecnologias digitais em rede.  

A partir da evolução da internet novas possibilidades de uso dos computadores, 

dispositivos móveis e redes sociais motivaram as pessoas a participar, colaborar, compartilhar, 

dialogar, ou seja, fornece outra lógica comunicacional, mais democrática, autônoma e diversa 

em tempo e espaço que “potencializa a autoria dos sujeitos e favorece práticas educativas 

interativas”. (SANTOS, 2014, p.8).  

Embora o potencial comunicacional a partir da web 2.05 permita a interatividade nas 

situações de aprendizagem, ou seja, tornar possível instituir outro paradigma educativo que  

 

 Web 2.0 é o termo designado à segunda geração de comunidades e serviços disponíveis na internet, que permite 

interatividade por meio das wikis, aplicativos, redes sociais e blogs, por exemplo.  
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prima pela autoria e produção coletiva do conhecimento e da aprendizagem. A nosso ver, esse 

potencial não foi aplicado em todos os níveis de ensino ou em diferentes propostas educativas, 

principalmente as denominadas EaD. Por isso, ainda hoje encontramos processos educativos 

fortemente marcados pela transmissão do conhecimento com o apoio mínimo de alguns 

dispositivos digitais.  

Todavia, reconhecer as potencialidades e possibilidades comunicacionais dos diversos 

recursos não é o suficiente para instituir outras práticas educativas. Se o professor não 

acompanhar as transformações no cenário cibercultural não será capaz de propor práticas 

pedagógicas fundamentadas em outro paradigma que valoriza a conectividade e estabelece 

uma rede educativa plural de aprendizagem. Superar a perspectiva de repositório de 

informações na internet e até mesmo de usabilidade restrita ou perversa (fake news, pedofilia, 

e etc.) se constitui o primeiro desafio do professor/educador na atualidade. 

De modo geral, o grande impacto social, cultural, educacional, dentre outros que 

diferencia e potencializa o processo de produção de conteúdo a partir da web 2.0 está no fato 

de ter se tornado visível pelo compartilhamento em uma perspectiva mundial via rede de 

computadores. De acordo com Santos (2004, p.31),  

 
as limitações técnicas e formativas, por parte dos usuários, incluindo aqui os 

professores e estudantes, não tornaram a cibercultura uma cultura de mera 

transposição do “mundo físico” para o “mundo online”. Muito pelo contrário, outros 

e novos espaços plurais emergiram, bem como manifestações culturais emergiram 

no ciberespaço extrapolando seus limites tecnológicos, deixando marcas e 

intervenções nas cidades e nas diversas redes educativas.  

 

As reflexões da autora apontam para outra perspectiva de apropriação e compreensão 

do ciberespaço, mais precisamente de um ponto de vista positivo que instiga a mudança de 

paradigma nas práticas comunicacionais e educacionais na contemporaneidade ao reconhecer 

e instituir redes educativas para a construção do conhecimento em espaços plurais e híbridos 

de aprendizagem. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração em tempos de cibercultura mais 

recentes trata da ubiquidade, caracterizada pela simultaneidade entre deslocamento e 

comunicação em um mesmo dispositivo que converge interfaces e linguagens que permitem 

produzir, editar e compartilhar em rede textos, sons e imagens estáticas e dinâmicas – vídeos, 

voláteis e líquidas, por atravessarem barreiras do espaçotempo por meio da rede (SANTOS, 

2004). Aqui reside um leque infinito de possibilidades educativas que designa outro texto para 
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refletir sobre o movimento de ruptura do tempo e espaço, arquitetando uma rede de saberes 

sem fronteiras.  

 

Metodologia 

Realizamos uma práxis educativa híbrida para formação de educadores ambientais em 

setembro e outubro de 2019, a qual teve carga horária total de 84 horas, certificado pelas 

Universidades de Santiago de Compostela e Federal Rural do Rio de Janeiro.  

A partir da mescla entre momentos on-line e presencial durante a formação dos 

educadores que recorremos ao termo híbrido. Baseamo-nos na concepção do hibridismo que 

articula espaços físicos e on-line em práticas educativas, pois utilizamos dispositivos digitais 

para estabelecer comunicação virtual e momento de imersão presencial.  

A pesquisa, nesse contexto, solicitou subsídio epistemológico fundamentado na 

abordagem multirreferencial desenvolvida por Jacques Ardoino, para compreender as 

transformações educativas e formativas nesses âmbitos, considerando toda complexidade 

implicada na sociedade, no humano e na construção do conhecimento (MORIN, 2007). Nesse 

ínterim, as inspirações teóricas e metodológicas que se constituíram em combinação para 

discutir, problematizar e compreender processos formativos on-line em Educação Ambiental 

se deram a partir da pesquisa-formação multirreferencial tecida no ciberespaço. 

A pesquisa-formação se adequa a essa investigação, pois nos formamos como 

educadores permanentemente na prática, na reflexão e no diálogo sobre a prática em 

ambientes educativos, presencial e on-line. As experiências e toda produção de saber em torno 

delas são o objeto de estudo e inspiração nesta modalidade de pesquisa que se encaixa no 

paradigma da epistemologia das práticas.  

Corroborando com as premissas de Josso (2004), um processo formativo com o olhar 

multirreferencial precisa ser pensado a partir da experiência. Sem experiência não há 

transformação em formação. Por isso, cada vez mais, as experiências formadoras, estão sendo 

valorizadas na teoria, pois contribuem para compreender sentidos e significados que os 

sujeitos dão a si e a seus pares sobre seus modos de vida. Nas palavras de Maddalena (2018, 

p. 38) trata de uma “perspectiva de formação emancipatória, já que pretende situar o sujeito 

em relação do olhar para si mesmo e aos outros no próprio jogo das interações”.  

As reflexões que emergem a partir de sons, imagens e textos no e com o campo 

complexo da pesquisa foram delimitando possibilidades, e nesse movimento nos formamos. 

Portanto, a opção metodológica foi se configurando com criatividade na dinâmica do processo 
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investigativo, intrínseco a vida cotidiana e as experiências formativas, em diálogo com nosso 

referencial teórico e com os sujeitos da pesquisa. 

 

Conjectura da experiência formativa híbrida 

O processo de formação para educadores ambientais teve como participantes oito 

integrantes, sendo que quatro estavam situados geograficamente em Santiago de Compostela 

e outros quatro no Brasil. 

Para os encontros on-line síncronos utilizamos como mídia principal a versão gratuita 

da interface de comunicação “Zoom” de webconferência. As sessões foram gravadas e 

disponibilizadas on-line, em endereço fechado ao público no canal pessoal da pesquisadora 

no YouTube.  

O recurso videoconferência foi escolhido por ser uma tecnologia que permite aos 

participantes, situados em lugares geograficamente diferentes, se encontrar de forma síncrona 

com recurso audiovisual (CRUZ, 2010). Além disso, seu potencial interativo favorece uma 

educação dialógica e polifônica em tempo real, a qual torna possível  

 

disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas, navegações fluidas e 

simulações, bem como criar ambiências formativas onde os saberes são 

construídos em um processo comunicativo de negociações em que as tomadas de 

decisão sejam uma prática constante para a ressignificação processual das autorias 

e coautorias. (SANTOS; 2010, p. 40, grifo nosso) 

 

 As propostas educativas ou de formação via videoconferências têm sido adotadas 

como mídia principal ou complementar e podem permitir participação ativa de todos ou não, 

pois isso depende dos objetivos educacionais do professor ou da instituição. Aqui reiteramos 

o cuidado com o uso tradicional do recurso tecnológico, subutilizando o seu potencial 

interativo e audiovisual para “ensinar” (EaD instrucional). 

A educação on-line que se pauta numa perspectiva dialógica polifônica entre os seres 

humanos permite a alternância dos sujeitos falantes em uma relação horizontal por meio de 

múltiplas linguagens, bem como espaço para a polêmica, busca e construção de sentidos e 

significados sobre a prática pedagógica (CRUZ, 2010, p.283). 

Nas palavras de Cruz 

 

É possível fazer uma educação polifônica, que abra espaço para a construção 

coletiva do conhecimento. Integrada com outras mídias, a videoconferência pode 

colaborar para diminuir a sensação de distância entre professores e alunos e 

possibilitar espaços de trocas facilitados pela fluidez da oralidade. (idem, p. 306) 
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Nesse sentido, na abordagem dialógica só há comunicação de fato quando os polos do 

diálogo se ligam com amorosidade e criticidade na busca de algo. “Instala-se então uma 

relação de simpatia” entre duas ou mais pessoas envolvidas no ato educativo com foco na 

aprendizagem, troca de experiências, conhecimentos, informações e cultura. (FREIRE, 2000, 

p. 115). 

Partindo desse conceito dialógico, os participantes da formação elaboraram 

conjuntamente e seguiram um cronograma para estabelecer as leituras prévias e as atividades 

virtuais que seriam realizadas com o objetivo de sistematizar as reflexões e os novos saberes, 

“a partir do momento em que interlocutores produzem novo sentido e significados via 

interface”. (SANTOS, 2010, p.39) 

Ao longo dos oito encontros, desenvolvemos as seguintes atividades: (1) 

Planejamento: numa dinâmica mais informal e dialógica, procuramos seguir as orientações de 

Cruz (2010, p.294) para fazer bom uso das videoconferências, planejando tanto as questões 

técnicas quanto as humanas envolvidas. “Levantamos a demanda, sugerimos os recursos 

complementares, definimos claramente a razão ou a dinâmica interna para fazer a 

videoconferência em cada encontro, avaliando o objetivo do evento, o tempo necessário e o 

modo de comunicação mais adequado”. Nesse momento, coube também planejar com 

antecedência todo o material digital que seria utilizado para disponibilizar, antecipadamente, 

o que seria feito de atividade de socialização e como seria a interação para desenvolver as 

atividades. Além disso, definir um “plano B” para possíveis problemas que impeçam o bom 

andamento do curso. (2) Historia de Vida: atividade de socialização que desperta a “sensação 

de pertencimento ao grupo distante” (CRUZ, 2010, p. 296), consistiu na apresentação 

individual, por diferentes linguagens (texto, oral, poema, fotografia, desenho) e recursos 

(prezi, word), sobre a trajetória e, sobretudo, experiências de cada um, bem como as 

motivações para participar da formação de educadores e educadoras ambientais; (3) Reflexões 

sobre “O saber da experiência” com base no texto de Larrosa (2002) com sistematização das 

aprendizagens em formato mural, utilizando o recurso Padlet; (3 e 4) Diálogos sobre os 

princípios formativos da ComVivênvia Pedagógica, sistematização com mapa mental 

individual utilizando o GoConqr; (6) Orientações sobre a imersão; (7) Compartilhando a 

vivência no Brasil (8) Compartilhando a experiência do Caminho de Santiago. 

A aprendizagem em relação aos dispositivos utilizados também fez parte da formação, 

por meio de tutorial e experimentação. Os textos utilizados foram enviados por e-mail e 

colocados à disposição dos participantes em um blog.  
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Com relação às vivências presenciais, um grupo teve como ambiente educativo a 

experiência do Caminho de Santiago, que é um tradicional percurso de peregrinação que parte 

de uma infinidade de locais na Europa e também fora dela, mas que tem um destino comum, 

a Galícia no norte da Espanha. Entre os dias 19 e 26 de setembro de 2019, o grupo percorreu 

a pé 114 Km a partir da cidade de Sarria, na Espanha, até Santiago de Compostela, passando 

por bosques em áreas rurais e cruzando pequenos povoados. 

O outro grupo teve como ambiente educativo um contexto diverso do modo de vida da 

modernidade. Situado no município de Itatiatia-RJ, o Centro de Expansão da Consciência 

Brahmatma Diva proporciona, ocasionalmente, Retiros/Rituais temáticos com Ayahuasca6 e 

outras medicinas ancestrais (rapé e sananga). Na ocasião, entre os dias 21 e 22 de setembro 

de 2019, participamos do 60º Retiro com o tema Florescer, inspirado no Equinócio da 

Primavera, considerada uma época de renascimento para toda a vida em nosso planeta.  

A ritualistica se dá num contexto majoritariamente influenciado pela cultura da 

Umbanda, mas também xamanismo e com referências ao panteão Hindú, basicamente 

manifestadas nas músicas cantadas, portanto, não se constitui um espaço de prática religiosa, 

mas de um ambiente que proporciona um trabalho de autoconhecimento através do estado 

ampliado de consciência que a Ayahuasca proporciona.  

Portanto, aberto a qualquer pessoa que goze de plena saúde física e mental, o retiro de 

fim de semana também contribui para desenvolver a consciência grupal, pois trata de uma 

vivência coletiva fraternal onde todos se amparam, acolhem e curam uns aos outros e também 

colaboram nas tarefas necessárias para o bom andamento e organização do encontro. 

Ambos ambientes que propiciaram a experiência formativa têm como característica comum 

uma centralidade na relação dialógica entre outro modo de vida e a natureza, facilitando um 

reencontro do humano com o natural, proporcionando processos formativos de acordo com a 

proposta da “ComVivência Pedagógica”. Como desdobramento da pesquisa temos categorias 

produzidas pelos educadores em formação, que se transformam no processo de transformar o 

mundo.  

 

 

 6Ayahuasca, nome quíchua de origem inca, refere-se a uma bebida sacramental produzida a partir da decocção 

de duas plantas nativas da floresta amazônica: o cipó Banisteriopsis caapi (mariri ou jagube) com as folhas do 

arbusto Psychotria viridis (chacrona ou rainha). 
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Síntese das descobertas, a partir da experiência  

As etapas de interpretação dos dados foram divididas em duas partes: 1) estudo da 

formação on-line; e 2) estudo da vivência/experiência presencial. Para cada parte emergiram 

categorias de análise constituídas a partir das relações e/ou conexões estabelecidas entre os 

participantes com os dispositivos na ambiência formativa.  

Subsidiados pelas escolhas epistemometodológicas, emergimos cinco noções 

subsunçoras. Uma delas decorreu da perspectiva crítica em relação ao uso das tecnologias em 

processos formativos, principalmente, relacionados a educação ambiental. No campo da 

pesquisa, duas percepções sobre o uso dos dispositivos emergiram elucidando momentos de 

resistência à inclusão (SANTOS, 2014) e/ou dificuldade com a tecnologia e outros de 

reconhecimento sobre as possibilidades que facilitam, por exemplo, sistematizações.  

A resistência à inclusão cibercultural pode ser desencadeada pela ausência de 

conhecimento sobre outros sentidos aos termos e práticas a partir dos dispositivos ou do 

próprio ciberespaço. Quando não compreendemos a essência ou a diversidade de 

possibilidades que o digital pode fomentar nos processos formativos a tendência é apostar e 

criar argumentos que confirmem o antagonismo. Portanto, o primeiro passo é não negar o que 

está posto com o avanço da internet, mas de alguma forma incluir. (SANTOS, 2014) 

É nessa perspectiva que procuraremos aproximar as ideias e os princípios que regem 

as práticas formativas em educação ambiental crítica em tempos de mobilidade ubíqua. Se a 

interpretação das premissas dessa perspectiva ainda é controversa ou pouco manifestada e, 

talvez, limitada por estar mais intensamente presente no âmbito acadêmico - onde a circulação 

da informação se dá por meio de eventos e publicações de livros, artigos, teses e dissertações, 

os quais dão visibilidade as fundamentações teóricas, mas principalmente das atividades 

práticas, processos formativos e sentidos dos sujeitos envolvidos - consideramos que o 

compartilhamento pode ser uma possibilidade de alargar a rede de saberes sobre o campo da 

educação ambiental e toda a sua luta pela vida. (LÉVY, 2010) 

A repercussão dos movimentos nas redes sociais é imensurável e complexo. 

Professores, estudantes, simpatizantes, dinamizadores, formadores, ativistas, estudiosos, 

cidadãos comuns compartilharam ideias, planejam e executam manifestações que mobilizam 

uma rede que se auto-organiza e fortalece oposições e laço social que giram em torno de um 

centro de interesses comuns. 

Nesse ínterim, observamos o uso do ciberespaço para fins que vão além da informação 

ou de interesses econômicos e políticos. Ele é capaz de fomentar movimentos sociais a serviço 
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da inteligência coletiva (sinergia de saberes) por meio de práticas de comunicação interativa, 

comunitária, diversa e intotalizável, na medida em que cada ser humano pode cocriar. 

Conforme aponta Levy (2010, p. 128), “a Internet é um dos mais fantásticos exemplos de 

construção cooperativa internacional”. Assim, os coletivos inteligentes podem ser 

organizados para articular a humanidade em prol de qualquer finalidade.  

Sendo assim, reconhecemos que há críticas em torno da cibercultura, principalmente 

frente aos fenômenos que atende aos interesses das grandes indústrias, governos e mídias de 

massa. Tais movimentos são necessários, principalmente, para o uso e influência das 

comunidades virtuais com responsabilidade e netiqueta. Os princípios que regem tais 

iniciativas não substituem os encontros físicos, apenas é uma alternativa para a comunicação 

coletiva (de muitos para muitos) em processos abertos de colaboração e aprendizagem. 

(LEVY, 2010) 

Portanto, apesar das dificuldades ou resistência, com o passar do tempo os efeitos da 

interconexão que a internet proporcionou por meio das interfaces comunicacionais das TICs, 

no exercício da pesquisa-formação em educação ambiental, contribuiu para rever o paradigma 

educacional da transmissão, bem como o paradigma disjuntivo, para estabelecer outro 

processo de comunicação em rede em que os sujeitos encontram-se simultaneamente em 

diferentes espaço-tempo, mobilizando, cocriando informações e conhecimentos, 

coletivizando saberes pessoais, de formação e de vivências. (SANTOS, 2014). 

Como aspecto positivo indicado pelos participantes ao longo de todo o processo 

formativo, especificamente sobre o dispositivo de comunicação (videoconferência), fizeram 

referência à aproximação e relação de horizontalidade estabelecida.  

Apesar de a maioria dos sujeitos serem membro do mesmo grupo de estudos, foram 

poucos os encontros presenciais em que todos estiveram juntos. Os principais motivos estão 

relacionados à indisponibilidade ou incompatibilidade de horário e a localização geográfica 

em que cada membro reside. Os encontros on-line nos conectaram cada vez mais e numa 

relação de simpatia, converteu cada processo de formação solitário em coletivo e solidário 

(FREIRE, 2000). 

Nessa perspectiva, o sentido de pertencimento (SANTOS, 2018) ao grupo igualmente 

foi fortalecido atrelado à transformação de si. A dinâmica que marca o início desse processo 

se deu pela dinâmica que compartilha histórias de vida. Ao elaborar e apresentar aspectos que 

marcaram nossa trajetória dois movimentos importantes acontecem: i) tomada de consciência 
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sobre si e suas escolhas; ii) semelhanças, perdidas no tempo e espaço, se encontram (JOSSO, 

2007). Nesse procedimento dialógico o saber da experiência transcende (LAROSSA, 2002).  

Outro aspecto relevante de nossas observações está relacionado à autoria e cocriação 

positiva de conhecimentos em rede digital. A interação que se auto-organiza na dialógica 

permitiu significação dos saberes e gerar novos conhecimentos a partir da ambiência 

formativa criada especificamente para incentivar conexões, comunicação e a ressignificação 

processual das autorias e coautorias. Dos saberes construídos e compartilhados podemos 

inferir que o objetivo maior que rege toda experiência pautada na proposta da “ComVivência 

Pedagógica” é construir um ambiente educativo que produza uma experiência significativa. 

Esse ambiente é sustentado por cinco princípios7, eixos provocadores8 e atividades9 que o 

dinamizam.  

O final da experiência trouxe algumas consolidações sobre os saberes cocriados com 

participação e compartilhamento, por meio da imersão presencial em espaços e tempos 

diferentes da modernidade. Finalmente, notamos a percepção individual e coletiva sobre as 

transformações de si, corroborando com as premissas de Souza (2006) sobre as aprendizagens 

que construímos ao longo da vida a partir dos significados que damos as experiências que 

trançam a existência.  

A questão do autoconhecimento ou “caminhar para si” (JOSSO, 2004) é um movimento que 

faz parte da pesquisa-formação, mas vale ressaltar que ele não se dá isoladamente, mas no 

processo formativo que é coletivo. Entre individual e coletivo caminhos se entrecruzam, no 

processo de formação que tem uma dinâmica própria, a qual se dá no mundo, ou seja, em 

sociedade, entre sujeitos imersos em uma cultura. Então, as experiências forjadas  ajudam  a  

nos  conhecer  e  expor  o  conhecimento   que   estamos  construindo.  Ao compartilhar o 

conhecimento de autoformação (tanto teórico quanto prático), também contribuímos para a 

formação do outro. 

 

 

  

  
7Indignação ética; reflexão crítica, desestabilização criativa; postura conectiva; intencionalidade 

transformadora.  
8 Ruptura com o tempo da modernidade; reencontro com a natureza; construção de sentidos; choque de realidade; 

potencializar experiências significativas; e estabelecer relações outras. 
9 Como, por exemplo, meditação, dança, alimentação saudável, banho de rio, música, fogueira, dentre outras que 

geralmente não realizamos e nos ajudam a estabelecer uma relação outra com o ambiente. 
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Considerações finais  

Os esboços permitiram destacar que o respaldo na teoria crítica da educação ambiental 

pode contribuir com práticas de educação on-line por meio da valorização dos aspectos 

individuais e de suas interações com o coletivo, das opções políticas e metodológicas e das 

estratégias de formação.  

Com base nos resultados analisados, destacamos que a teoria crítica da educação 

ambiental pode ser mediada por tecnologias e proporcionar processos formativos que visam a 

transformação, a partir de estratégias didáticas que permitem preparar e despertar educadores 

ambientais para romper com a racionalidade instrumental que rege o paradigma educativo 

tradicional. 

Além disso, por meio da pesquisa, indicamos que a reflexão sobre as implicações das 

tecnologias em processos formativos permitem conexão e produção construídas coletivamente 

pelos participantes. 

Com o tempo, percebemos que as relações que estabelecemos em ambas as 

experiências, condiz com a proposta do ambiente educativo na “ComVivência Pedagógica”, 

pois houve um preparo prévio, bem como um plano a ser seguido com a descrição de 

atividades que faziam parte do processo.  

Em cada encontro virtual e não menos real, também notamos a empatia sendo 

construída a cada palavra. Nos aproximamos com delicadeza e amorosidade uns dos outros. 

Desenvolvendo, indiretamente, consciência do estado de pertença, ou seja, sentir-se parte de 

um todo maior e mais complexo, seja uma família, uma sociedade ou um ambiente, que 

abrange desde o próprio corpo humano até o planeta. 

Dentre as possibilidades do on-line, conforme evidenciamos ao longo do texto, 

destacamos a ruptura das barreiras instituídas pelo espaço e tempo permitindo o encontro de 

pessoas geograficamente dispersas. Atrelado a isso, no âmbito da educação, as propostas de 

aprendizagem se tornaram abertas e coletivas frente às novas formas de acesso a informação 

e estilos de raciocínio e conhecimento. (LEVY, 2010, p.159) 

Seguida desta constatação, vale ressaltar que essa experiência só foi possível ser 

realizada por ter recorrido às possibilidades do ambiente virtual, principalmente como um 

recurso de comunicação. Por meio desse convívio síncrono e assíncrono estreitamos laços, 

nos emocionamos e nos instituímos como grupo que se apoia, respeita, escuta, aprende e 

vivencia momentos que temos, sobretudo, alegria em compartilhar. Uma experiência 

significativa para nós que a vivenciamos. 
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O CLIMA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 
Felipe Nobrega Ferreira1 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta o primeiro esforço teórico-metodológico desenvolvido junto à tese 

provisoriamente intitulada “Mar & Terra: Fenômenos ambientais costeiros – o caso da lama na praia do Cassino 

(1998-2016)”, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade 

Federal do Rio Grande (PPGEA/FURG). Será evidenciada a proposta de inserção do conceito de Clima junto ao 

campo da Educação Ambiental, realizando tal exercício a partir dos fundamentos da área, em diálogo com as 

premissas epistemológicas de Michael Hulme. Por fim, a intenção é contribuir ao debate das Mudanças 

Climáticas, e de que forma os educadores ambientais podem estar inseridos nesse contexto. 

 
Palavras-Chave: Clima, Educação Ambiental, Michael Hulme  
 

 

 

THE CLIMATE IN ENVIRINMENTAL EDUCATION 
 

Abstract: The present work presents the first theoretical and methodological effort developed along with the 

thesis provisionally entitled “Sea & Land: Coastal environmental phenomena - the case of mud at Praia do 

Cassino (1998-2016)”, developed under the Postgraduate Program in Environmental Education at the 

Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA / FURG). The proposal to insert the concept of Climate in the 

field of Environmental Education will be evidenced, carrying out such an exercise based on the foundations of 

the area, in dialogue with the epistemological premises of Michael Hulme. Finally, the intention is to contribute 

to the debate on Climate Change, and how environmental educators can be inserted in this contexto. 

 
Keywords: Climate, Environmental Education, Michael Hulme 
 

 

 

EL CLIMA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Resumen: El presente trabajo presenta el primer esfuerzo teórico y metodológico desarrollado junto con la tesis 

provisionalmente titulada “Mar & Terra: Fenómenos ambientales costeros - el caso del barro en Praia do Cassino 

(1998-2016)”, desarrollada en el marco del Programa de Posgrado en Educación Ambiental en la Universidade 

Federal de Rio Grande (PPGEA / FURG). Se evidenciará la propuesta de insertar el concepto de Clima en el 

campo de la Educación Ambiental, realizando tal ejercicio a partir de los cimientos del área, en diálogo con las 

premisas epistemológicas de Michael Hulme. Finalmente, la intención es contribuir al debate sobre Cambio 

Climático, y cómo los educadores ambientales pueden insertarse en este contexto. 

 
Palabras clave: Clima, Educación Ambiental, Michael Hulme 
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Introdução 

Uma afirmação do pesquisador Lawrence Culver serve como ponto de partida para a 

nossa reflexão: “Climate is na environmental fact but also a cultural construction” (CULVER, 

2014, p. 321). Essa frase está presente no artigo “Seeing Climate throught Culture”, que 

discute, justamente, o Clima enquanto uma apropriação da Cultura, a qual se manifesta na 

experiência humana cotidiana, através das suas práticas e representações.  

É dentro dessa perspectiva que o presente artigo apresenta uma proposta teórico-

metodológica de introdução do conceito de Clima ao campo da Educação Ambiental (EA). 

Cabe frisar, esse trabalho compõe a tese “Mar & Terra: Fenômenos ambientais costeiros – o 

caso da lama na praia do Cassino (1998-2016)”, em andamento junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande 

(PPGEA/FURG). Portanto, esse texto está situado dentro de uma escrita em processo, e aberta 

a criticas e proposições reflexivas que colaborem para a consolidação da proposta2. 

Efetivamente, o artigo visa primeiro evidenciar uma breve discussão bibliográfica, e 

sugerir uma série de nexos interpretativos (CARVALHO, 2002) que permitam a compreensão 

epistemológica do Clima junto à EA; em seguida, sugerir uma contribuição de 

operacionalização teórico-metodológica levando em consideração o uso de dados que 

envolvem a temática do Clima. Nossa intenção com esse trabalho reside na possibilidade de 

diálogo e abordagem dos fundamentos da EA junto às Mudanças Climáticas, uma intersecção 

que só recentemente começou a ser explorada pelos educadores ambientais3.   

 

O Clima na Educação Ambiental: duas observações iniciais  

 

Aqui partimos de uma posição apresentada pelos dados do Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) que, especialmente em seu relatório de 2007, apontou para a 

relação da forma de vida humana no planeta, com o ritmo acelerado de mudanças ambientais 

globais, entre elas, o aquecimento global (IPCC, 2007; MARENGO & VALVERDE, 2007). 

Com isso reforçamos a necessidade de uma postura Política junto ao tema, e para tanto nos 

valemos dos pressupostos do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

e. Responsabilidade Global (1992), que situam a necessidade de uma EA que se posicione 

criticamente a situações como essas que os dados do IPCC apresentam.   
 

 2 Esse texto, mesmo que pensado enquanto reflexão de uma tese foi pensado e concebido com outros colegas 

pesquisadores do grupo de pesquisa Ribombo (PPGEA/FURG), e por isso merecem o devido crédito.  

 3 Vide MIRANDA; ABREU & CARVALHO (2006); FERNANDES; COSTA & BORBA (2016).  
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Dentro dessa compreensão, Shelley Tanaka é didática ao mostrar o cenário a que 

estamos nos referindo: 

Há cerca de 30 anos os cientistas vêm nos alertando sobre o aquecimento global. 

Mas muitos de nós começamos a captar a mensagem recentemente. O planeta está 

ficando mais quente e o aquecimento é causado em grande parte pela atividade 

humana. Pior, o aquecimento está acontecendo em um ritmo assustadoramente veloz 

(TANAKA, 2010, p. 11).  
 

Estamos diante, então, de um fato. Ao mesmo tempo, não podemos dizer exatamente 

que estamos diante de uma novidade quando pensamos em termos de repercussão desses fatos 

em veículos de comunicação que acabam por popularizar essa questão socioambiental. Dito 

isso, o que impede que de forma concreta o cenário passe a se inverter, e números de 

recuperação superem os de degradação dos recursos naturais globais? 

 O jornalista ambiental Claudio Angelo acredita em uma equação que se coloca da 

seguinte forma para pensar esse problema: “A noção de que um agente tão insignificante 

quanto a humanidade seja capaz de um efeito tão grandioso quanto alterar o funcionamento 

do clima da Terra ainda é difícil assimilar para muita gente” (ANGELO, 2016, p. 57). Sua 

reflexão de escala macro pode ser facilmente adaptada ao universo do cotidiano, quando 

precisamos entender que são as nossas pequenas ações que incidem diretamente na Terra, e 

superar esse cenário pode ser considerado um dos maiores desafios da EA.  

É compreendendo essa situação que se coloca nossa primeira observação sobre a 

apropriação de um conceito de Clima dentro da EA: a sua postura política, crítica do modelo 

de degradação ambiental vigente, e propositiva enquanto manifestação de compromisso com 

modelos sustentáveis de relação dos sujeitos com/no ambiente.  

Na sequência desse ponto de vista, encontrar a produção de material já existente sobre 

o tema, em especial o que relaciona a EA inserida no debate das Mudanças Climáticas, é 

reconhecer o acúmulo científico dessa discussão, e que colaboram para a consolidação da 

nossa proposta. Por isso a importância em trazer um panorama crítico do que já foi publicizado 

no contexto desse diálogo entre EA e Mudanças Climáticas.  

Ao mesmo tempo, é preciso apontar o que uma série de trabalhos que já identificaram, 

por exemplo, a ausência das Humanidades no debate sobre as mudanças ambientais globais 

(SCHMIDT, 2013; ENDFIELD & FLEMING, 2014). E isso se estende, logicamente, ao 

campo da EA4, como podemos perceber em um breve levantamento junto às teses e 

dissertações  do  PPGEA/FURG,  o  programa  de  pós-graduação  mais  antigo  de  Educação  

 

4 Vide MIRANDA; ABREU & CARVALHO (2019) 
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Ambiental no Brasil. Entre os anos de 1997 e 2019 foram defendidas 360 dissertações, e 

apenas uma, em 2008, interseccionou Educação Ambiental e Mudanças Climáticas como 

elemento a ser problematizado no âmbito do trabalho. A pesquisa de Dinair Velleda Teixeira 

intitulada “A ética no discurso do Jornal Zero Hora sobre as Mudanças Climáticas” (2008) 

aponta a importância da EA se debruçar sobre esse tema, e faz isso através de uma pesquisa 

de análise dos discursos ambientais que estão em disputa em mídias impressas de grande 

alcance popular.  

Quanto às teses, essas possuem suas primeiras defesas em 2008, e desse ano até 2019 

foram defendidos 95 trabalhos, sendo que somente um se destaca: “Ontologias ambientais nas 

relações entre o ser humano e a natureza no enfrentamento as alterações climáticas” (2019), 

de Jacqueline Rogerio Carrilho Eichenberger. De cunho teórico, esse pode ser considerado, 

inclusive, o único trabalho junto ao PPGEA/FURG voltado exclusivamente ao debate das 

Mudanças Climáticas.  

Estamos diante de dados que impressionam quando pensamos a relevância do tema, e 

o silêncio do campo da EA. E nesse sentido, as críticas elaborados por Ockwell, O’Neill e 

Whitmarsh (2009), quando se deparam em suas pesquisas com o descompasso entre a 

informação que a sociedade recebe sobre as Mudanças Climáticas, e o que realmente a 

humanidade faz para mitigar esse processo atinge todos os setores, inclusive áreas da produção 

científica.  

Sob o pretexto de uma renovação dos Parâmetros e diretrizes para a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), foi lançado em 2013 o documento bibliográfico produzido 

pelo Ministério do Meio Ambiente “Educação Ambiental & Mudanças Climáticas – Diálogo 

necessário num mundo em transição”, que discute diretamente um horizonte de trabalho para 

os educadores ambientais nas discussões sobre o Clima. Por sua vez, a elaboração de políticas 

públicas, ou orientações federais sobre Educação Ambiental e Clima está circunscrita ao Plano 

Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, de 10 de maio de 2016.  

Do ponto de vista internacional o Brasil, até 2018, integrou-se aos acordos globais em 

prol de respostas pactuadas para as ameaçadas das mudanças do clima. É o caso do Acordo 

de Paris de 2015, assinado na 21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, firmando uma série de compromissos para 

diminuição da emissão de gases de efeito estufa (GEE), e desenvolvimento de tecnologias 

sustentáveis. Frente ao atual desmonte da área ambiental, e enfraquecimento das 
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responsabilidades assumidas, o atual cenário não nos permite celebrar qualquer tipo de avanço 

das políticas ambientais voltadas para o clima no Brasil5.  

Um último item é trazido como referência para a inserção do Clima no campo da EA, 

e esse diz respeito ao universo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis (ODS’s). 

Compreendendo a importância de manter o diálogo em escala global a respeito do debate 

climático, buscando formas de superar a ineficiência estatal que não valoriza o tema, o reforço 

de laços com organismos internacionais como os da Organização das Nações Unidos (ONU) 

se mostra estratégico, e necessário para avançarmos nesse debate.  

Os 17 itens que compõe uma agenda que vai até 2030, quando serão discutidos os 

primeiros resultados de ações desenvolvidas desde 2015, se mostram elementos 

epistemológicos e focais para orientação de uma série de possibilidades que se abre ao campo 

da EA em sua busca por um arcabouço de referências para a compreensão do Clima na 

contemporaneidade. Ao se desdobrarem em medidas propositivas, cada um dos ODS’s se 

tornam parâmetros que servem como ponto de partida que podem ser problematizados, 

qualificados e adaptados às realidades locais a partir de diferentes estratégias.  

Assim, podemos aqui elaborar a nossa segunda observação sobre a introdução do 

conceito de Clima na Educação Ambiental: o reconhecimento do acúmulo científico 

interdisciplinar, aliado à produção de conhecimento firmada junto aos encontros 

internacionais e pactuações globais, e valorização das políticas públicas vinculadas às 

mudanças climáticas que incidem diretamente em Estados e Municípios.  

Ao apresentar essas duas observações, o intuito é evidenciar a composição daquilo que 

atravessa o repertório epistemológico. A defesa dessas posições se dá por compreender que 

tais itens devem compor a base da produção de conhecimento sobre o Clima no âmbito da EA, 

são integrantes do arcabouço teórico-metodológico para uma abordagem e atuação do 

educador ambiental em sociedade.  

 

Diálogos da Educação Ambiental com Michael Hulme  

Michael Hulme é um geógrafo de formação, atua na área das Ciências Ambientais, 

com ênfase em Mudanças Climáticas na Universidade de Cambridge. No Brasil, o seu nome 

circula predominantemente em matérias jornalísticas de cunho ambiental, quando ocorrem  

 
 

5
 Essa é apenas uma das notícias veiculadas na imprensa sobre o atual momento do Ministério do Meio Ambiente 

no Brasil: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-28/ricardo-salles-passa-a-boiada-e-retira-a-protecao-a-

manguezais-e-restingas-para-promover-turismo.html 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-28/ricardo-salles-passa-a-boiada-e-retira-a-protecao-a-manguezais-e-restingas-para-promover-turismo.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-28/ricardo-salles-passa-a-boiada-e-retira-a-protecao-a-manguezais-e-restingas-para-promover-turismo.html
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grandes encontros de cúpula, ou buscam revisões críticas sobre o tema das Mudanças 

Climáticas6. Com uma vasta produção bibliográfica, e que não está resumida a papers 

acadêmicos, mas também a um esforço de popularização das Ciências do Clima, Hulme é 

apreendido aqui a partir de duas obras que apresentam aquilo que consideramos a base do seu 

pensamento: “Why we desagree about climate change” (2009) e “Weathered: Cultures of 

Climate” (2016).  

Na sua obra de 2009, quando busca apresentar um painel histórico crítico a respeito 

das formas como o Clima já foi abordado por vários campos científicos, ao mesmo tempo em 

que lança uma série de proposições sobre como encarar esse debate à luz das Ciências 

Humanas, Michael Hulme traz uma síntese sobre o seu ponto de vista:  

As well as describing a physical reality, climate then can also be understood as an 

imaginative idea - as idea constructed and endowed with meaning and value through 

cultural practice. Registers of climate can be read in memory, behaviour, text and 

identity as much as they be measured through metereology... (HULME, 2009, p. 14) 
 

O Clima, em sua perspectiva, é um dado físico, quantificável em dados por diferentes 

instrumentos científicos, mas é também um elemento abstrato, algo que pode ser igualmente 

interpretado à luz da Cultura. Práticas e representações estão em jogo quando se pensa o 

Clima, são ponderações que precisam ser incorporadas cientificamente pelas humanidades, 

aproximando-se, assim, de um tema que de forma predominante é tratado por outras ciências.  

Essa é uma posição recente dentro do debate das Mudanças Climáticas, a que busca 

ampliar o eixo de problematizações epistemológicas integrando conhecimentos que até então 

eram descartados. Hulme sobre isso diz:  

The story told thus far leaves out the contributions to discourses ablut climate 

change wich have come from the social sciences and humanities; it has focused 

largely on the privileged position that the natural sciences have acquired in shaping 

this story (HULME, 2009, p 69) 
 

O que percebemos, então, é uma produção de conhecimento que ainda busca se 

consolidar, forjar espaços de interlocução. Não seria diferente na área da Educação Ambiental, 

como podemos perceber seja pelo número de dissertações e teses apresentadas em um PPG, 

seja pelas políticas públicas quase inexistentes. Mas como o próprio Hulme faz questão de 

pontuar, “Ideas about climate are always situed in a time and a place” (HULME, 2016, p. 15), 

o que nos faz perceber a importância de problematizar esse tipo de assunto nesse momento, 

quando medidas socioambientais protetivas são ameaçadas em escala global e local.  

 

 6 Vide https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il2811201005.htm 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il2811201005.htm
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A compreensão do conceito de Clima a partir da Cultura é explorado, também, pelo 

conjunto de publicações presentes em “Forum: Climate and Environmental History” 

(ENDFIELD & FLEMING, 2014), que abre um diálogo entre História e Educação Ambiental. 

É nesse material que está presente o já citado texto de Lawrence Culver, que acredita que essa 

intersecção pode ser entendida nos seguintes termos: “This is not just a matter of climate as 

an environmental fact, but also a question of how individuals and societies thought about 

climate” (CULVER, 2016, p. 311-312).  

Nesse mesmo sentido, Michael Hulme acredita que é importante reconhecer a 

dimensão imaginária do Clima, o que ela significa para as pessoas dentro das suas práticas 

cotidianas e como apreendem o ambiente a partir desse conceito (HULME, 2016, p. 15). E 

quando fala isso, somado aos outros autores, se está diante de um entendimento de que as 

pessoas produzem diferentes sentidos para o Clima, de forma específica no espaço e no tempo, 

mas invariavelmente lidam com esse conceito dentro de suas vidas.  

O reconhecimento do que é uma “temperatura de inverno” e o que é uma “temperatura 

de verão” é parte de um repertório de sentidos climáticos que são construídos culturalmente 

pelas diferentes sociedades no tempo. A relação dos sujeitos diferentes climas empreendem 

práticas que passam a ser incorporadas nas sociedades, tornam-se identitárias ao agregarem, 

justamente, o Clima como atributo histórico a ser explorado (HULME, 2016).  

Por outro lado, a mecanização do Clima pode ser sentido em artifícios tecnológicos, 

caso do ar-condicionado que não só recria ambientes climáticos e, sobretudo, institui 

ambiências “normais”, ou “aceitáveis”. Ou seja, o Clima é também um arranjo cultural, que 

pode ser averiguado cientificamente e interpretado a partir de diferentes manifestações em 

sociedade. 

Quando levantamos esse tipo de discussão lembramos que a simples expressão 

“Mudanças Climáticas” envolve uma série de disputas culturais que podem ser 

problematizadas. A primeira é o próprio verbo, “mudar” significa alterar alguma condição, e 

o que pode parecer ingênuo, passa a se complexificar quando isso se aplica à esfera local, à 

esfera individual das ações de cada sujeito.  

Como produzir e abordar esse tipo de conhecimento é sugerido por Michael Hulme da 

seguinte forma:  

There are different ways of knowing climate − through personal encounter, cultural 

myths, scientific practice, artistic expression − which rely on different evidential 

standards: personal diaries, oral histories, statistical analyses, controlled 

experiments, computer modelling and so on (HULME, 2016, p.28). 
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Ao elencar esse conjunto de itens que podem servir como fontes ao trabalho de 

pesquisa, Hulme se aproxima de uma noção de produção do conhecimento que não é estranha 

ao campo da EA. Assim, o diálogo com o referido cientista encontra na proposta 

epistemológica de Isabel Cristina de Moura Carvalho uma intersecção possível para a 

introdução de um conceito de Clima junto aos fundamentos da EA.  

E aqui cabe ressaltar as próprias palavras de Carvalho:  

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 ação nos processos de 

interação sociedade-natureza, o educador seria um intérprete das percepções – que 

também são, por sua vez, interpretações sociais e históricas – mobilizadoras dos 

diversos interesses e intervenções humanas no meio ambiente (CARVALHO, 2002, 

p. 31-32).  
 

Ao postular a noção de um educador ambiental intérprete de sentidos, capaz de propor 

nexos interpretativos na compreensão crítica do mundo, a autora subsidia essa aproximação 

epistemológica aqui sugerida. A proposta Carvalho (2002) ilustra uma forma de inserir e 

refletir criticamente sobre o Clima a partir do momento que encaramos esse conceito no 

âmbito de um desses nexos que possam ser investigados pela EA.  

Ao explorar as marcas de um projeto civilizatório e suas ideias de Natureza ao longo 

do tempo, a educadora ambiental organiza estudos de cunho histórico nesse movimento de 

busca de nexos interpretativos (CARVALHO, 2008, p. 91). E esse tipo de proposta se coaduna 

ao entendimento de Hulme quando, em certo momento, expressa, por exemplo: “Todos nós 

vivemos imersos em uma rede de sentidos culturais historicamente construídos e em 

permanente diálogo com os significados produzidos pelas gerações que nos antecederam 

através dos séculos” (CARVALHO, 2008, p. 104). 

A proximidade epistemológica nos permite propor essa intersecção, mas é preciso 

pensar também formas disso se concretizar em uma atitude investigativa. Os indícios, os fios 

e rastros deixados por registros escritos, periódicos, diários, currículos pedagógicos, narrativas 

orais, precisam ser apreendidos e sistematizados a fim de serem problematizados dentro de 

uma pesquisa em EA, e esse é foco do nosso último momento desse artigo.  

 

Uma abordagem metodológica do Clima na EA 

 Sistematizar um referencial cultural de Clima, elaborar maneiras de operacionalizar 

uma interpretação de dados, é o passo seguinte. Lembrando mais uma vez, esse trabalho está 

baseado nos pressupostos de uma tese em andamento e, portanto, passível de revisões críticas.  
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 Para apreender práticas e representações sobre determinado tema, é preciso que exista 

a investigação de algum conjunto fatíco, e que esse seja de possível compreensão a partir de 

objetos concretos, o que aqui chamamos de fontes sensíveis. Os trabalhos pioneiros do 

historiador Emanuel Le Roy Ladurie na década de 1930 fundamentam essa postura e permitem 

um ponto de partida.  

A ideia de historicização do Clima, para esse autor, está atrelada a uma contribuição 

efetiva nas sociedades, quando esse tipo de mapeamento permite levantar dados sobre 

epidemias e períodos de fome na Europa, os quais podem ser utilizados em processos de 

mitigação de impactos de forma estratégica (LADURIE, 1974). Oriundo do campo da 

História, o pesquisador francês aponta que “... a estratégia do historiador do clima consiste em 

se colocar, inicialmente, na linha de frente com os cientistas da natureza, numa íntima 

colaboração interdisciplinar” (LADURIE, 1974, p. 13). 

De forma a sistematizar o que aqui compreendemos como registros/dados climáticos, 

são apresentados dois grupos: Registros Diretos e Registros Indiretos. Tais classificações 

surgem no âmbito da tese de Ricardo Araki intitulada “A História do Clima em São Paulo” 

(2012), a qual traz uma série de possibilidades metodológicas para a apreensão do tema 

climático.  

Os Registros Diretos se referem aos dados acessados por plataformas públicas que 

compilam dados climatológicos muitas vezes em tempo real, e apresentam metodologias de 

busca e sistematizações específicas para cada tipo de categoria.  Por sua vez, os Registros 

Indiretos que por muitos séculos serviram para construir a base do conhecimento climático 

continuam existindo nas sociedades, sendo alguns deles: “inscrições antigas, crônicas, diários, 

correspondências, escritos científicos ou protocientíficos não instrumentais, como jornais e 

boletins meteorológicos” (ARAKI, 2012, p. 2).  

Utilizando a tese de Araki (2012), elaboramos um quadro orientador adaptado para 

esses dados incorporados ao campo da EA. Nele estão dispostos uma série de elementos 

conectados às zonas costeiras e seus fenômenos climáticos, elementos em jogo no trabalho 

andamento junto ao PPGEA/FURG, mas que podem readequados conforma a especificidade 

investigada envolvendo o tema climático.  
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Quadro 1: Próprios autores.  Adaptado de Araki (2012) 

 

Como aponta Araki (2012, p. 3), para esse tipo de registro em séries históricas, é 

fundamental a contextualização, cruzar informações, identificar mudanças e permanências em 

relação ao estudo desenvolvido sobre o Clima. Dito isso, percebemos os Registros Diretos 

enquanto ações naturais diversas, e catalogadas a partir de bancos de dados, como é o caso da 

ocorrência de eventos extremos envolvendo chuvas, ventos, suas intensidades e riscos.  

Os Registros Indiretos, por sua vez, surgem das consequências de um evento climático 

dentro de uma cadeia ecossistêmica de relações, o que no caso de dados litorâneos passa a se 

dar por comportamentos como o avanço do nível do mar, chegada de sedimentos e impactos 

junto ao cordão de dunas, entre outros. É dentro dessa relação do sujeito com o meio, do 

evento climático extremo e seus impactos correlatos no cotidiano, que a produção de materiais 

primários e secundários sobre o Clima irá ocorrer.  

Aqui dialogamos com uma postura de investigação sócio-histórica, premissa que 

também está presente nos postulados de Carvalho (2002) para compreender as diferentes faces 

da crise ambiental contemporânea, e também para o próprio trabalho de Michael Hulme. Junto 

com Nicholas Burgess ele publica “London’s weather and the everyday: two centuries of 

newspaper reports” (HULME & BURGESS, 2018), que traz 200 anos de pesquisa em 

periódicos londrinos sobre a relação dessa sociedade e suas relações com o clima. Segundo os 

cientistas:  
The 200 years of public reporting of weather surveyed here reveals recurring tropes 

and persistent linguistic styles in explaining how weather is ‘active’ in private and 

public life. Whether in 1816, 1866, 1916, 1966 or 2016 we have identified public 

anxieties prompted by ‘unusual weather’, visual dramas associated with ‘great 

storms’, accusations of weather’s culpability for personal harm and persistent quests 

to announce ‘record-breaking’ weather (HULME & BURGESS, 2018, p. 12).  
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 E esse é um trabalho referencial para entendermos que, nesse tipo de investigação, é 

necessário a existência de um recorte espaço-temporal, no caso do estudo acima citado, a 

localização era a cidade de Londres, sua porção urbana e com circulação de jornais diários, e 

o tempo de 1816, reconhecido como “o ano sem verão”, até 2016. O interesse dos autores é 

entender de que forma, a partir desse esquadro espaço-temporal, a sociedade londrina 

construir diferentes significações para o que entende como “Clima”, e quando “mudanças 

climáticas” passaram a circular e projetar uma nova relação com esse conceito, incidindo ou 

não no comportamentos cotidianos londrinos.  

 Ao organizarem essa pesquisa de fôlego, Michael Hulme & Nicholas Burgess (2018) 

chegaram a quatro premissas que, pela recorrência, emergem enquanto formas de 

representação do Clima na sociedade investigada: Unusual weather; Great Storms; The 

culpability of weather; Bench-marking extreme weather against the past. 

 Essas passam a funcionar enquanto categorização de uma série de práticas e 

representações quanto à forma de percepção do Clima. Sabemos que esses são dados do 

cenário londrino, porém são marcadores de grande abrangência, e podem ser adaptados às 

especificidades locais.  

 De forma sintética: 

a. Unusual weather/Fato climático: Quando alguma variação climática acaba por 

impedir ou causar disrupção no cotidiano, alterando práticas e rotinas urbanas/rurais.   

b. Great Storms/Eventos Extremos: Quando ocorre um evento de grandes proporções, 

catástrofes ou fenômenos extremos de pouca regularidade.  

c. The culpability of weather/Atribuição de culpa: Quando fenômenos climáticos são 

encarados como fatores prejudiciais à sociedade, interferindo em práticas agrícolas, ou 

afetando estruturas econômicas e institucionais diversas.  

d. Bench-marking extreme weather against the past/ Atribuições científicas. Quando o 

assunto sobre eventos extremos ou fenômenos climáticos são motivos de investigações 

científicas; elementos para discussões contemporâneas envolvendo questões ambientais no 

tempo.  

As quatro formas de apropriação do clima dentro de uma sociedade são percebidas por 

Hulme & Burgess (2018) a partir dos periódicos que pesquisaram. Mas essas podem, também, 

serem averiguadas em outros suportes/fontes que permitam investigações de abordagem 

qualitativa.  
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Considerações Finais 

Esse é um primeiro exercício reflexivo-crítico dos elementos teórico-metodológicos 

que estão sendo explorados junto aos fundamentos da EA em seu diálogo com as Mudanças 

Climáticas. E a intenção foi trazer para discussão, primeiro, uma forma de entendimento do 

próprio conceito de Clima a ser operacionalizado, algo que parece ainda carente de discussões 

e, portanto, necessário.  

A qualificação dessa proposta a partir de contribuições críticas é o segundo momento 

da justificativa de um texto como esse, que não pode, nem deve, omitir-se desse tipo de debate 

público. Ainda mais quando o que está em jogo, além da inserção desse debate no universo 

epistemológico dos educadores ambientais, a urgência do tema.  
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Curso de Educação Ambiental para professores: relato de uma experiência de 

formação continuada no formato remoto e no período de COVID-19 
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Resumo: O COVID-19 é um vírus presente globalmente no ano de 2020 e que acarretou consequências no 

âmbito social, econômico, político e educacional. Uma ação de formação continuada, planejada inicialmente na 

modalidade semipresencial, teve seu cronograma e sua metodologia de trabalho totalmente alterada em função 

da pandemia.  O presente artigo traz a questão: Quais os desafios de uma formação em Educação Ambiental para 

professores no formato remoto e no período de COVID-19? A fundamentação teórica apoiou-se em Reigota 

(1995), Leff (2009), Oliveira, Gomes e Barcellos (2020), Moreira e Schlemmer (2020), Lima (2011) entre outros. 

O trabalho foi escrito em uma perspectiva de relatar e refletir sobre as experiências vivenciadas pelas 

pesquisadoras quanto a adaptar um curso para remoto mantendo a necessária aproximação e diálogo com os 

participantes da pesquisa.  

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. formação de professores. ensino remoto. 
 

 

Environmental Education Course for teachers: report of a continuing education 

experience in the remote format and in the period of COVID-19 
 
Abstract: COVID-19 is a virus present globally in the year 2020. It and that had consequences in the social, 

economic, political, and educational spheres. A continuous training action, initially planned in the semi-face-to-

face modality, had its schedule and work methodology totally changed due to the pandemic. This article raises 

the question: what are the challenges of training in Environmental Education for teachers in the remote format 

and in the period of COVID-19? The theoretical foundation was supported by Reigota (1995), Leff (2009), 

Oliveira, Gomes and Barcellos (2020), Moreira and Schlemmer (2020), Lima (2011) among others. The work 

was written in a perspective of reporting and reflecting on the experiences of the researchers regarding adapting 

a course to remote, maintaining the necessary approach and dialogue with the research participants. 

 
Keywords: Environmental education. teacher training. remote teaching. 
 

 

Curso de Educación Ambiental para docentes: informe de una experiencia de 

educación continua en formato remoto y en el período de COVID-19 
 
Resumen: El COVID-19 es un virus presente a nivel mundial en el año 2020 y que ha tenido consecuencias 

sociales, económicas, políticas y educativas. Una acción de formación continua, inicialmente planificada en la 

modalidad semipresencial, tuvo su horario y metodología de trabajo totalmente cambiados debido a la pandemia. 

Este artículo plantea la pregunta: ¿Cuáles son los desafíos de la formación en Educación Ambiental para docentes 

en el formato remoto y en el período de COVID-19? El fundamento teórico fue apoyado por Reigota (1995), 

Leff (2009), Oliveira, Gomes y Barcellos (2020), Moreira y Schlemmer (2020), Lima (2011) entre otros. El 

trabajo fue escrito en una perspectiva de reportar y reflexionar sobre las experiencias de los investigadores en 

cuanto a adaptar un curso a distancia, manteniendo el enfoque y el diálogo necesarios con los participantes de la 

investigación. 

 
Palabras clave: Educación ambiental. formación de profesores. enseñanza remota 

 

 

 
 

 
1 julianeknopik@gmail.com 

74 



 

690  
 

 

Introdução  

Em meados de março de 2020, o Brasil começou a viver uma situação comum ao 

mundo todo: as consequências da pandemia de COVID-192. Um vírus que atingiu diversas 

dimensões sociais, dentre elas a educação, as quais fecharam escolas, afastaram os professores 

das salas de aula e exigiu, prontamente, que alunos e professores se reinventassem. Tendo em 

vista as recomendações de distanciamento social (entre outras), foi necessário repensar os 

processos formativos educacionais. 

Diante desse contexto, não somente as aulas diárias precisaram ser adaptadas para 

modelos remotos como também as formações continuadas de professores. O termo remoto 

significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico.  O ensino remoto se 

configura então, como uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico 

de professores e estudantes e vem sendo adotada nos diferentes níveis de ensino, por 

instituições educacionais no mundo todo, em função das restrições impostas pelo COVID-19. 

Considerando o importante papel da Universidade em conhecer mais a realidade do 

contexto escolar e contribuir com a formação continuada de professores, um curso de extensão 

na modalidade semipresencial articulado com um projeto de mestrado da UTFPR estava 

planejado para o 1º semestre de 2020. Com o fechamento das instituições de ensino, o curso 

foi cancelado inicialmente. Mantendo os trabalhos de pesquisa, realizados na forma de home 

office, as pesquisadoras voltaram a discutir o planejamento do curso que, diante da situação 

imposta, passou a ser considerado a possiblidade de ser desenvolvido na forma remota. A 

carga horária foi mantida em 40 horas, no entanto, o curso que teria cinco encontros 

presenciais a serem realizados no município de Araucária, foi reprogramado para 10 encontros 

remotos síncronos perfazendo uma carga horária de 20 h. A carga horária proposta para ser 

trabalhada à distância foi mantida, mas ao invés da utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem (moodle da UTFPR), foi definido trabalhar de forma remota assíncrona 

utilizando o google classroom do pacote G-suite. Foi definido trabalhar com duas turmas de, 

no máximo, 25 professores para oportunizar a realização de diálogos e, também, devido a 

necessidade do acompanhamento das atividades semanais preparadas pelos participantes do 

curso e postadas no google classroom.  

Diante   do   desafio  foi  considerado  a  questão  de  pesquisa:  Quais  os  desafios  e 

 

2 É uma doença provocada por vírus de RNA que ocasiona infecções respiratórias nos seres humanos, aves e 

mamíferos (FEHR; PERLMAN,2015). O primeiro caso ocorreu em 2019 na China (LANA, 2020) e no Brasil 

e, fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020) 
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perspectivas de aproximação de professores e formadores de professores para conhecer e 

discutir a Educação Ambiental em tempos de novas propostas curriculares e de afastamento 

social devido a COVID-19?  

Os objetivos do curso foram (a) proporcionar formação continuada para professores 

do ensino público; (b) discutir metodologias de ensino que possam facilitar o desenvolvimento 

de propostas e projetos interdisciplinares e a inserção dos temas transversais aos conteúdos 

curriculares (c) experienciar um curso de formação continuada de Educação Ambiental 

remoto. O curso foi planejado para atender duas turmas constituídas de professores de 

diferentes áreas de conhecimento em uma perspectiva de articulação de conhecimentos. 

Diante do novo desafio imposto pela situação e buscado como uma nova experiência, o curso 

foi desenvolvido de junho a setembro de 2020.  

Este recorte de pesquisa traz os desafios, dos primeiros cinco encontros presenciais, 

especialmente quanto a perspectivas de aproximação de professores e equipe de formadores 

para que, fosse iniciado um trabalho com vistas a fomentar a Educação Ambiental no contexto 

escolar. O texto está organizado em mais quatro partes, além desta introdução. A seção dois 

trata da formação continuada de professores em tempo de COVID-19. A seção três, do 

encaminhamento metodológico desta abordagem de pesquisa. Em seguida, na seção quatro é 

apresentada a trajetória do curso. Na quinta seção são apresentadas discussões sobre as 

primeiras atividades do curso que permitiram, conhecer os participantes bem como suas 

expectativas, e assim, foram promovidas adequações para o desenvolvimento do curso no 

sistema remoto. Nas considerações finais são apresentados as potencialidades e os desafios da 

implementação desta experiência de formação para professores.  

 

Formação continuada de professores em Educação Ambiental em tempos de COVID-19 

O contexto da pandemia obrigou a buscar formas de replanejar o processo de formação 

para professores nos moldes do entendimento da necessidade do distanciamento social frente 

à COVID- 19.  O caminho pedagógico possível no momento foi a utilização das TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) por meio do acesso à internet com a utilização 

de computadores pessoais e de smartphone. Assim, as formações requerem a construção de 

ambientes de aprendizagem que incentivem o trabalho em equipe, a mediação do professor 

que representa a instituição proponente e a organização de ferramentas digitais que 

possibilitem o aprendizado (ROSA, 2020).   
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Outro elemento influenciador na formação de professores em tempos de COVID-19, 

refere-se que estes profissionais necessitam de “[...] computadores e acesso a internet em suas 

casas. Entretanto, essa condição é excludente na atualidade [...], devido à questão 

socioeconômica” (ROSA, 2020, p.2), pois dependem de custos ao acesso a esses materiais 

para a realização de cursos.  

O desafio não se limita apenas aos recursos financeiros, mas também se estende a 

questão estrutural das formações, quando professores tiveram que lidar com ferramentas 

digitais, como plataforma Google Meet (online)3, Google Drive4, Google Classroom5, Google 

Forms6, produzir áudios e vídeos.   

Os processos formativos dos proponentes de curso para professores possuem tentativas 

em auxiliar os cursistas no uso das ferramentas digitais, mesmo sem possuir tempo suficiente 

para testá-las ou preparar os docentes para utilizá-las de modo correto (DIAS; PINTO, 2020). 

Segundo Rosa (2020, p.3-4), “[...] torna-se necessário não apenas a ênfase na formação inicial 

e continuada dos professores da educação básica no que tange às inovações tecnológicas, mas 

sim qual o real papel do professor nesse cenário” para a construção de conhecimentos.   

Há importância da formação de professores pela necessidade de diálogo que possibilita 

senso crítico e análise das situações práticas e embasamento de conhecimentos para o 

desenvolvimento da criticidade da situação em que se encontra e intervém nela visando a 

transformação social.  Ainda, a formação permite os professores buscarem “instrumentos para 

se interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontando-os” (PIMENTA, 1999, p. 26), com 

o objetivo de provocar e encarar os desafios presentes na prática do cotidiano, levando em 

conta que o contexto do distanciamento social impulsionou mudanças no modo de planejar e 

desenvolver atividades didáticas.   

Na atual circunstância do COVID-19, é necessário “desencadear processos educativos 

destinados  a   melhorar  e  a  desenvolver  a  qualidade   profissional  dos   professores   que,  

claramente,  neste momento , foram apanhados  de  surpresa ”  (MOREIRA ; SCHLEMMER, 

 

3 É um serviço oferecido pela Google em vídeo chamadas de trabalho (GOOGLE, 2020). Disponível em: 

https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/meet/ 
4 É um serviço oferecido pela Google em vídeo chamadas de trabalho (GOOGLE, 2020). Disponível em: 

https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/meet/ 
5 É uma sala de aula que pode ser criada num ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores podem 

criar turmas, distribuir tarefas, dar notas, enviar feedbacks entre outros (GOOGLE, 2020). Disponível em: 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/?modal_active=none 
6 É um aplicativo da Google que gerencia dados por meio da coleta e organização de informações (GOOGLE, 

2020). Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/?modal_active=none
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2020, p. 28). Consoante a este argumento, coloca-se em cena a relevância social da formação 

docente a fim de possibilitar olhares reflexivos em estratégias pedagógicas de enfrentamento 

às condições educacionais vivenciadas neste período de pandemia. 

A Educação Ambiental na escola deve perpassar a estrutura dos conteúdos 

disciplinares de forma abrangente e aprofundada, de acordo com os níveis de ensino. Para 

Gadotti (2008, p. 10) “sua finalidade é desenvolver a cultura da sustentabilidade na escola, 

que é um desafio e uma exigência às instituições de ensino”. Trata-se de uma proposta que 

traz grandes desafios. Não é possível pensar o real, o todo (mundo), isoladamente em cada 

disciplina ao mesmo tempo em que não podemos deixar de considerar a estrutura na qual se 

dá a produção do conhecimento na ciência: os diferentes campos de conhecimento disciplinar.  

A Educação Ambiental possui políticas públicas que abordam a também a questão da 

formação de professores (BRASIL, 1999; 2012). Além das legislações citadas, entende-se a 

relevância da formação docente em Educação Ambiental, visto que este processo formativo 

traz contribuições no ensino e aprendizado e, especialmente quando questiona o modelo 

vigente de sociedade e suas inter-relações com o meio ambiente para busca de respostas por 

meio da produção de conhecimentos (LIMA, 2011).  

A realização de formação continuada para professores pode incentivar e aprimorar o 

desenvolvimento da Educação Ambiental na Educação Básica. De acordo com Morais, 

Cardoso e Kaick (2018) ela deve abranger as mais diversas áreas de conhecimento referente 

às questões de cunho teórico e metodológico. Assim, possibilita de alguma forma, 

movimentos que incitam nos docentes movimentos de ações e reflexões o que corrobora com 

Araujo e Oliveira (2017, p.231)  quando afirmam que as formações de professores são 

fundamentais especialmente no sentido de que os professores possam “rever seu modo de 

pensar e, consequentemente, suas práticas pedagógicas”.   

  Nesse contexto, quando os professores participam de formação continuada, realizam 

reflexões e consigo trazem a percepção que possuem sobre meio ambiente por meio de suas 

representações sociais, ou seja, conceitos aprendidos e ideias sobre o tema relacionado ao 

cotidiano. Para Reigota (1995, p.14), ao planejar um trabalho pedagógico, como por exemplo 

a formação de professores, “o primeiro passo para a realização da educação ambiental deve 

ser a identificação das representações das pessoas envolvidas no processo educativo”. 

Como o meio ambiente é percebido pelos professores quando socializado o 

entendimento que possuem sobre ele (nas formações), permite a compreensão de variadas 

representações que podem ser conhecidas pelo outro. Além disso, no decorrer de uma 
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formação, os docentes também podem alterar a sua forma de ver o meio ambiente, isto é, 

construir e desconstruir a representação social a partir dos pensamentos produzidos e 

comunicados socialmente.  

Nas propostas de formação de professores em Educação Ambiental na escola, é 

fundamental compreender inicialmente, as representações sociais, as ideias e os 

conhecimentos dos docentes sobre as questões ambientais uma vez que estas, são indícios de 

como o professor pensa a Educação Ambiental e também fornece subsídios para o 

planejamento de formações. 

 

Materiais e métodos 

O presente artigo é um recorte de pesquisa referente ao acompanhamento e a análise 

de um curso de formação continuada intitulado “Curso de extensão: Educação Ambiental no 

Ensino Básico - Módulo I”, ofertado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná na 

modalidade remota, com atividades síncronas via Google Meet e atividades assíncronas pelo 

Google Classroom.   

Para o desenvolvimento metodológico utilizou-se a abordagem qualitativa pelo motivo 

de analisar os dados no “[...] universo dos significados, dos motivos, [...] valores, e das 

atitudes [...] pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 

vivida” (MINAYO, 2012, p. 21).  Neste seguimento, é possível compreender as relações, os 

modos de pensar e agir os fenômenos sociais e educacionais para interpretar a realidade. Trata-

se de uma pesquisa exploratória realizada durante o processo de planejamento, 

desenvolvimento e análise de um curso de extensão em Educação Ambiental ofertado para 

professores do ensino básico.  

O curso com carga horária de 40 h foi realizado entre os meses de junho e setembro 

de 2020 na modalidade remota síncrona (encontros online) e assíncrona (atividades após os 

encontros) utilizando as ferramentas do pacote G-suite. Foram ofertadas duas turmas, para até 

25 alunos cada, sendo uma nas quintas e outra nas sextas (das 09:00 às 10:30 da manhã). 

 

Trajetória do curso 

Os encontros presenciais nos garantem o olhar, a conversa durante o curso e, 

principalmente as conversas durante o cafezinho. No sistema remoto os desafios de 

conhecimento e de conversar são outros e, muitas vezes fazemos gestões no sentido de trazer 

o presencial para o remoto.  
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Para o primeiro encontro os professores foram convidados através do e-mail com o 

link da sala e orientações de como acessar o Google Meet.  À medida que os professores iam 

entrando na sala virtual eram recebidos com um cumprimento. No horário estabelecido (9h) 

foi realizado a apresentação da equipe do curso, que para as duas turmas do curso era formada 

por quatro participantes. Na sequência os professores foram informados sobre a proposta do 

curso, que estava relacionado com uma pesquisa de mestrado e, que seria reelaborado a cada 

encontro visando atender a esta nova forma de linguagem e aos interesses que pudessem surgir 

a partir da participação dos professores e dos novos entendimentos da equipe de pesquisa. 

Também foi esclarecido que, a cada encontro, seria disponibilizado assuntos relacionados ao 

encontro na biblioteca do curso e, proposto uma atividade referente a carga horária assíncrona. 

Além da disponibilização de materiais, de atividades e de avisos a sala de aula aberta para 

cada turma do curso seria o local de encontro para informes e sugestões de eventos/lives de 

interesse tão comuns nos tempos de COVID-19. A equipe atendeu a questionamentos dos 

professores e, antes de iniciar realmente as atividades do primeiro encontro foi proposto uma 

questão com o objetivo de conhecer, a representação social de meio ambiente dos professores 

participantes. O link (formulário) para  a questão foi adicionado no chat, e à medida que os 

participantes acessavam o link eram direcionados para um Google Formulário que solicitava 

o nome do participante e o convidava a formular uma resposta para a questão: “O que você 

entende por meio ambiente”?.  

Na continuidade do primeiro encontro cujo objetivo era trazer a importância de se 

discutir os temas atuais com os alunos, a crise hídrica, fake news, problemas ambientais assim 

como falar um pouco sobre currículo. Também foi ressaltado a importância das dimensões 

currículo, gestão e espaço físico para que seja realizado trabalhos com vista a Educação 

Ambiental na escola. Durante todo o encontro online, o chat estava aberto e recebeu 

contribuições e perguntas que foram respondidas pela equipe. No final, as instruções sobre 

como usar o google classroom foram repassadas e a equipe disponível para maiores 

esclarecimentos. O primeiro acesso foi realizado no final do encontro onde os professores 

puderam visualizar a biblioteca e o local onde as atividades estariam sendo postadas. Os 

professores que apresentaram dificuldades com o acesso, foram orientados a permanecer na 

sala até resolverem a questão do acesso ao Google classroom da turma. 

Após o primeiro encontro foi solicitado como atividade que os professores fizessem 

um desenho que representasse seu entendimento sobre meio ambiente e, na sequência 
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realizassem a gravação e postagem de um pequeno vídeo esclarecendo o que entediam e como 

percebiam o meio ambiente.  

No segundo encontro, em um primeiro momento, uma das organizadoras fez uma fala 

sobre representação social de meio ambiente (Reigota, 1999) para corroborar com o trabalho 

solicitado anteriormente. Na sequência, foram realizados comentários sobre a atividade e foi 

trazido a questão da importância do ensino para contribuir com o desenvolvimento da 

cidadania dos estudantes. No espaço virtual da sala de aula foram postados materiais e um 

vídeo 7 (live recente) do professor Antonio Nóvoa com o objetivo que os professores pudessem 

assistir o vídeo e, e seguida, realizar uma atividade e postá-la no google classroom. Na 

plataforma utilizada as postagens das atividades solicitadas bem como os comentários da 

equipe sobre as mesmas, eram realizadas em áreas destinadas exclusivamente ao professor 

participante.  A atividade consistia em: “Escreva um texto, com no mínimo 20 linhas, 

relatando as mudanças que ocorreram em sua vida pessoal e profissional em tempos de 

COVID-19”.  

No terceiro encontro foi trazido o conceito de transversalidade adotada como 

fundamento teórico e, a proposição de temas transversais ao currículo no entendimento que 

esses temas não sejam buscados no comum entre as disciplinas e sim que sejam embasados 

em questões sociais e de interesse da comunidade escolar. Foi discutido sobre temas 

contemporâneos transversais (BRASIL, 2019).  Na sequência foi trabalhado sobre o livro “Os 

sete saberes necessários à educação do futuro” e dado destaque na possível articulação entre 

o trabalho na escola e  “Os princípios do conhecimento pertinente” (MORIN, 2011).  

  Como atividade assíncrona, os organizadores disponibilizaram um printscreen do 

Google Maps com escala suficiente para ser visualizada a localização da escola que cada 

professor cursista trabalha e a região do entorno da escola. O retorno da observação consistia 

em responder questões sobre a localização da escola, seu entorno, a presença/ausência de 

corpos de água próxima da escola. Junto a esta atividade também foram realizados alguns 

questionamentos sobre a escola, os alunos e a comunidade do entorno. Depois desses 

apontamentos, os professores também foram convidados a fazer uma avaliação sobre a 

ferramenta Google Maps e as possibilidades de usá-la com os alunos.  

Durante o quarto encontro o foco foi relembrar a importância dos temas transversais, 

na atualidade denominados de temas contemporâneos transversais (BRASIL, 2019) e trazer  

 

7 https://www.youtube.com/watch?v=ef3YQcbERiM 
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algumas características da organização curricular do munícipio de Araucária. Embora 

estivessem participando professores de outros municípios a organização curricular de um 

município serviu como exemplo da possibilidade de transversalizar as temáticas ambientais e 

a Educação Ambiental junto aos objetos de conhecimento das diversas disciplinas do 4º e do 

5º ano do Ensino Básico. Tematizar questões relacionadas com a água foi uma das propostas 

apresentadas como exemplo de questões que podem ser problematizadas e relacionadas com 

a escola, o bairro ou a região da escola. Foi ressaltado que.  tematizar os assuntos considerando 

realidades vivenciadas pelos alunos é o melhor caminho para envolver os alunos e desenvolver 

Educação Ambiental.  

Como atividade assíncrona, os professores cursistas foram desafiados a escolher (no 

arquivo do google classroom) uma escola urbana e outra do campo e assim, realizar uma 

representação do ciclo da água (ou parte deste) que pode ser mais próxima da realidade da 

região de escolas urbanas e do campo. O retorno seria dado com a gravação de um vídeo com 

a seguinte provocação: “como você explicaria o ciclo da água considerando as realidades de 

duas escolas em região diferentes?”  

O quinto encontro foi dedicado a dar um retorno aos professores cursistas sobre as 

atividades assíncronas realizadas, foi oportunizado o diálogo a partir do convite aos 

professores para comentarem sobre a atividade realizada e o desafio de olhar mais amplamente 

para o ciclo hidrológico e da utilização das novas ferramentas para o ensino. Como atividade 

assíncrona do encontro 5, propomos aos cursistas a leitura do artigo “o futuro das práticas 

interdisciplinares” de Joe Garcia e após, a leitura, que refletissem e respondessem alguns 

questionamentos. As questões a serem respondidas versavam sobre a realidade da(s) escola(s) 

dos professores, a existência de projetos, e como esses projetos estavam sendo desenvolvido 

nas escolas até o momento do distanciamento social.  

No sétimo encontro, foi trabalhado sobre a epistemologia da Educação Ambiental. Foi 

discutido sobre as três macrotendências políticas pedagógicas de Layrargues e Lima (2014). 

com destaque para a EA crítica e transformadora, que fez parte de todos os posicionamentos 

da equipe desde o início do curso. Neste encontro foi definido que a continuidade do curso 

(encontros 8º ao 10°), seria principalmente para fomentar as discussões sobre as realidades 

escolares considerando o currículo, espaço físico e gestão. As atividades de discussão sobre 

suas realidades escolares, promovidas pelo curso, tinham como objetivo que de forma 

colaborativas os professores pudessem “assumir o aprendizado em uma perspectiva 



 

698  
 

protagonista” (OLIVEIRA; GOMES; BARCELLOS, 2020) ao apresentar uma proposta de 

projeto interdisciplinar para a realidade de sua escola.  

 

Resultados e discussões 

Participaram do curso do 1º ao 10º encontro 43 professores.  Destes, 29 professores 

realizaram sua inscrição considerado sua atuação em escolas do Município de Araucária, 14 

professores em escolas de Curitiba e RMC. Durante o curso, à medida que os diálogos eram 

estabelecidos e que atividades eram realizadas foi possível agregar novos dados a respeito dos 

participantes de cada turma. Neste relato, estamos tratando as duas turmas juntas uma vez que 

o trabalho desenvolvido com esta teve a mesma intencionalidade, embora não exista trabalho 

pedagógico que possa ser exatamente reproduzido. Os resultados analisados correspondem a 

um universo de 37 professores que autorizaram, até o presente momento, que seus dados 

gerados no decorrer do curso pudessem ser utilizados para pesquisa. 

No primeiro encontro remoto síncrono foi dirigida uma questão para que eles 

respondessem: “O que você entende por meio ambiente?”. Na resposta dos participantes 

houve ocorrências relacionadas ao entendimento de que meio ambiente “é um espaço ou 

lugar” pela maioria dos professores (19 citações). Dentre as respostas foram localizadas 11 

considerando que meio ambiente é “seres vivos e natureza” sendo que destas, 4 traziam 

também a questão da “relação entre seres vivos e natureza”. Sete professores responderam 

que meio ambiente “é formado por seres vivos e não vivos” e dois responderam que meio 

ambiente é “onde eu vivo”.  Para Sauvé (2016, p. 293) é necessário ampliar o olhar para ações 

socioambientais coletivas e “enriquecer o sentido de nossas vidas individuais e 

coletivas”.  Sobre a citação de que meio ambiente “é cultura”, “é vida” pode ser trazido um 

diálogo com Para Layrargues  e Lima (2014, p.29) “ a relação entre o ser humano e a natureza 

é mediada por relações socioculturais”, pois também trazem significados pedagógicos, 

epistemológicos e políticos a dimensão da EA. As respostas sobre o que entediam por meio 

ambiente, trazidas pelos participantes possibilitou uma visão inicial de suas percepções. Estes, 

foram convidados a ampliar sua fala na forma de um desenho (representação) e gravando um 

vídeo com o objetivo de explicar que entendiam por meio ambiente. Foi o primeiro desafio 

do curso, houve relatos a posteriori que essa atividade “foi o primeiro susto do curso”. Afinal, 

era o início do curso e já necessitavam se expor elaborando um desenho e gravando um vídeo. 

A atividade não tinha apenas a intencionalidade de conhecer os professores, era parte 

do processo de formação. Os professores responderam bem ao desafio sendo que, apenas dois 
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professores não realizaram a gravação e postaram apenas a representação realizada por meio de 

um desenho. A maioria dos vídeos foi bem articulada, em geral eles iam apresentando os 

elementos do desenho e propondo correlação, interrelações. Assistindo o vídeo e lendo suas 

respostas foi possível perceber que: o desenho e o vídeo realizados como atividade assíncrona 

oportunizou aos professores que refletissem e até pesquisassem ampliando seu entendimento sobre 

meio ambiente. A riqueza de detalhes e a demonstração de relações entre os elementos ocorreram 

na maioria dos trabalhos.  

Quando Marcos Reigota em seu livro Meio Ambiente e Representação Social, livro 

este considerado uma referência de grande importância para o campo da Educação Ambiental, 

apresenta uma definição de meio ambiente e, na sequência ressalta que na definição procurou 

deixar implícito que “o meio ambiente também é percebido e delimitado por cada pessoas em 

função de suas representações, conhecimento específico e experiências cotidianas nesse 

mesmo tempo e espaço”  (REIGOTA, 1995, p.14 -15). Ao assistir aos vídeos foi possível 

entender que: (a) perguntar o que é meio ambiente e obter uma resposta imediata não reflete 

realmente o que o respondente tem a dizer; (b) que as explicações dos professores no momento 

da gravação dos vídeos, embora trouxesse desenhos (representações) naturalistas, tinha um 

discurso entre globalizante e antropocêntrico e (c) que o curso de  Educação Ambiental, 

entendido como uma prática social, já estava acontecendo.   

Do ponto de vista de responder ao desafio foi interessante observar, que diante da 

situação de afastamento social, houve comentários sobre não ter em casa lápis de cor e realizar 

o desenho com canetas coloridas, ter dificuldade para postar na plataforma porque seu celular 

era muito antigo e necessitar da ajuda de um familiar. Quando os professores iniciavam seus 

vídeos, em geral falavam com alguma dificuldade, mas, na medida que iam apresentando era 

possível perceber que iam assumindo sua postura “de quem explica”, como se voltassem a 

assumir seu protagonismo.   

 Quando consideramos as respostas onde o significado de meio ambiente fazia menção 

somente a recursos naturais, ficamos mais atentos com o processo de planejar e replanejar o 

curso. Reigota (1995, p. 10-11) nos orienta que a Educação Ambiental “[...] visa não só a 

utilização racional dos recursos naturais [..], mas basicamente a participação dos cidadãos nas 

discussões e decisões sobre a questão ambiental”.   

A segunda atividade consistia em escrever um texto contando sobre as mudanças que 

ocorreram em suas vidas em tempos de COVID-19. Essa atividade foi realizada na última 

semana do mês de junho, portanto, há aproximadamente 100 dias do início do afastamento 
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social que teve como consequência imediata o fechamento das escolas.  Os relatos foram 

muito pessoais e ao mesmo tempo era perceptível que as mudanças haviam atingido 

profundamente a todos. Foi ressaltado a necessidade de, de repente, assumir uma nova rotina, 

lidar com a vida profissional associada ou até “misturada” com a vida pessoal. Estar mais 

perto de parte da família no espaço de suas residências e, ao mesmo tempo, mais afastados de 

outros familiares e de amigos. Medos, inseguranças e até perdas de familiares e amigos. Vários 

professores afirmaram que tiveram a percepção mais clara de que tinham sua vida era 

controlada por rotinas muito intensas, mesmo assim, afirmaram que sentem falta da antiga 

forma de viver. Com relação ao ensino a maioria dos relatos dão conta de que entendem que 

nenhuma tecnologia (TV, ensino remoto, impressos) dá ou dará conta da necessidade de seus 

alunos e que tal situação é uma das suas grandes preocupações atuais.    

Na terceira atividade os professores nos trouxeram, a partir de seu olhar, informações 

sobre o espaço escolar e a região de suas escolas. Mais que reconhecer a escola no recorte 

preparado pela equipe do curso (a partir do google maps) os professores responderam sobre 

suas vivências na escola e seu conhecimento do bairro. Na questão relacionada com a presença 

de corpos d’água na proximidade das escolas foi possível constatar que não era algo muito 

conhecido pelos participantes. O perto, o longe, o “ouvi falar que” foram expressões que 

demonstraram não haver maior conhecimento e comprometimento com a hidrografia da região 

das suas escolas. Com relação ao entorno da escola, a presença de infraestrutura incluindo 

área de lazer para as crianças os professores responderam brevemente e, apenas alguns, 

trouxeram um nível de detalhamento maior para cada questão. A partir desta atividade foi 

possível saber que, que mais da metade dos professores trabalham em escolas diferentes no 

período da manhã e da tarde. Com o acompanhamento desta atividade foi possível conhecer 

mais sobre os professores e suas escolas.  A maioria dos professores participantes do curso 

eram pedagogos, mas alguns tinham uma segunda formação. No grupo estavam presentes 1 

geógrafo, 3 biólogos, 2 licenciados em Letras e em Matemática, 2 em Educação física, 1 em 

História. Quanto a regência em sala de aula, a maioria dos professores de Araucária era o 

professor de uma turma de 4º ou de 5º ano, um professor era responsável pela Educação Física. 

Já entre os professores de Curitiba, alguns atuam na Educação Integral, com oficinas de meio 

ambiente e laboratório de Ciências.  

Na continuidade do curso, foram desenvolvidos assuntos relacionados com a 

Legislação da e para a Educação Ambiental e fundamentos epistemológicos que a justificam. 

Com base no trabalho de Layrargues e Lima (2014) foram apresentadas e discutidas as 
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macrotendências político pedagógicas para a Educação Ambiental. Em todos os encontros 

foram apresentadas pequenas propostas de ações e/ou práticas que pudessem ser utilizadas 

para trazer as questões socioambientais que possibilitassem, na perspectiva da Educação 

Ambiental crítica, trabalhar as unidades curriculares articuladas com as questões do dia a dia 

da escola e de sua comunidade. A partir do 7º encontro os professores passaram a realizar um 

trabalho em dupla com a maior finalidade de um conhecer a realidade escolar do outro trazida 

a partir de relato e que, os dois realizassem uma proposta de projeto para sua escola.  

 

Considerações sobre a pesquisa 

Os impactos do COVID-19 no âmbito da educação, especialmente na formação de 

professores limitou o convívio em grupo nas ações pedagógicas presenciais, como por 

exemplo, dificultou o desenvolvimento de metodologias participativas, a qual há interação 

entre pares para troca de saberes (BORDENAVE, 1992) bem como a necessidade em  “ [...] 

aprender a conviver com o outro [...] é ser em e com o absolutamente outro, que aparece como 

criatividade, alteridade [...] a reintegração do ambiente [...] fertilidade do encontro com o 

outro” (LEFF, 2009, p.23). 

Esse curso, considerando como sendo uma experiência de formação em tempos de 

ensino remoto, apontou aspectos interessantes relacionados com o desafio de planejar e 

implementar novas metodologias de ensino. Os participantes foram provocados com relação 

aos mais diversos assuntos de interesse para o ensino, sempre buscando ressaltar que a 

Educação Ambiental só pode ser compreendida quando são proporcionados momentos de 

“interação” e de “participação” seguidos de momentos de reflexão.  

No ambiente remoto síncrono, devido ao número de participantes, nem sempre esta 

participação estava facilitada, mas existia semanalmente no ambiente assíncrono, como 

resultado de um diálogo entre a atividade postada e as considerações realizadas pela equipe 

de pesquisa, Além de retomadas de assunto no início de cada encontro.  

O desafio de realizar a formação docente desenvolvida no contexto da pandemia foi 

uma experiência que exigiu da equipe de trabalho muitos momentos de interação e pensar a 

cada semana em como continuar. Foi necessário desenvolver a escuta, buscar a percepção de 

meio ambiente dos participantes, desafiá-los com as atividades e, buscar que em suas 

participações síncronas ou nas atividades postadas eles trouxessem um pouco de sua realidade 

escolar para favorecer o entendimento e o permanente replanejar do curso.  
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Revendo todo o processo com encontros síncronos entendemos ainda que a falta do 

olhar, a percepção de estar juntos e a dificuldade de oportunizar maior participação online 

foram as maiores limitações. Mesmo diante de tantos desafios foi uma experiência relevante 

atendeu a maior parte dos objetivos da formação, foi motivador e trouxe a grata surpresa de 

termos muitas solicitações de continuidade do curso nos mesmos moldes.  
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Articulações entre Educação Ambiental e Botânica: compreensões iniciais 

Jéssica Hensing Nilles 1 

 Paula Vanessa Bervian 

 

Resumo: Discussões e abordagens da Educação Ambiental (EA) na sociedade são de extrema necessidade, para 

termos consciência e percepção do meio que vivemos. Articulada a estes enfoques a Botânica exerce papel 

significante através dos conceitos e tomada de consciência. Este estudo visa compreender o que se mostra sobre 

a articulação entre EA e Botânica. A p nesquisa caracteriza-se como estado do conhecimento (ROMANOWSKI 

e ENS, 2006). O corpus textual foi constituído por publicações da Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 

Ambiental (REMEA). Utilizamos a metodologia qualitativa, Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). Da análise emergiram as categorias: Articulações entre a EA e Botânica: enfoque das 

publicações científicas; Articulações entre a EA e Botânica: estratégias de ensino e Articulações entre a EA e 

Botânica: sensibilização para conscientização ambiental.  

 
Palavras–chave: Estratégias didáticas, ATD, contextos educativos. 

 

 

 

Vínculos entre educación ambiental y botánica: comprensión inicial 

 

 
Resumen: Las discusiones y enfoques de la Educación Ambiental (EA) en la sociedad son sumamente necesarios 

para tener conciencia y percepción del entorno en el que vivimos. Vinculado a estos enfoques, la botánica juega 

un papel importante a través de conceptos y conciencia. Este estudio tiene como objetivo comprender lo que se 

muestra sobre la articulación entre EA y Botánica. La investigación se caracteriza por ser un estado de 

conocimiento (ROMANOWSKI y ENS, 2006). El corpus textual consistió en publicaciones de la Revista 

Electrónica de la Maestría en Educación Ambiental (REMEA). Utilizamos la metodología cualitativa, Análisis 

Textual Discursivo (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011). Las siguientes categorías surgieron del análisis: 

Articulaciones entre EA y Botánica: foco de las publicaciones científicas; Articulaciones entre EA y Botánica: 

estrategias de enseñanza y Articulaciones entre EA y Botánica: sensibilización para la conciencia ambiental. 

 
Palabras clave: Estrategias didácticas, DTA, contextos educativos. 

 

 

 

Links between Environmental and Botanical Education: initial understandings 

 

 
Abstract: Discussions and approaches to Environmental Education (AE) in society are extremely necessary, in 

order to have awareness and perception of the environment we live in. Linked to these approaches, Botany plays 

a significant role through concepts and awareness. This study aims to understand what is shown about the 

articulation between EA and Botany. The research is characterized as a state of knowledge (ROMANOWSKI 

and ENS, 2006). The textual corpus consisted of publications from the Electronic Journal of the Master in 

Environmental Education (REMEA). We used the qualitative methodology, Discursive Textual Analysis (ATD) 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). The following categories emerged from the analysis: Articulations between EA 

and Botany: focus of scientific publications; Articulations between EA and Botany: teaching strategies and 

Articulations between EA and Botany: raising awareness for environmental awareness. 

 
Keywords: Didactic strategies, DTA, educational contexts 
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Introdução 

 A preocupação com o meio ambiente e às questões ambientais, vem sendo cada vez 

mais discutidas em nossa sociedade, através de diversos recursos e ambientes que estamos 

inseridos, e com estas novas formas e acesso ao conhecimento que visam à preservação e 

consciência ao meio ambiente, surgem também muitas estratégias a fim de envolver a 

sociedade com estas questões e com isso, provocar a percepção e prática de valores que irão 

ao encontro da preservação, sustentabilidade e respeito ao ambiente.  

 Dentre muitas formas de sensibilizar e aproximar a sociedade à conservação do meio 

ambiente podemos utilizar a Botânica como uma grande aliada, através de inúmeras 

metodologias e em distintos contextos que ela nos proporciona, especialmente na área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 O objetivo deste trabalho visa apresentar as aproximações encontradas nos trabalhos 

da REMEA relacionando a EA e a Botânica, para podermos compreender como estas 

temáticas vêm sendo abordadas em publicações científicas. Para que possamos traçar um 

perfil das estratégias mais utilizadas, como estas buscam promover o entendimento das 

questões ambientais em conjunto aos conteúdos da Botânica. Com isso, podemos refletir sobre 

as compreensões, novas estratégias no desenvolvimento do trabalho em EA com ênfase na 

Botânica, tanto em ambientes não formais como em ambientes formais em todos os níveis de 

ensino, inclusive na formação de formadores. 

 

Fundamentação teórica 

 A EA juntamente com a Botânica apresentam múltiplas formas de abordar e promover 

a conscientização por meio da sensibilização ambiental, através de estratégias que promovem 

a percepção e em contextos distintos, com isso, a significação e a compreensão da articulação 

entre tais temáticas precisam ser investigadas. Muitas metodologias educacionais estão 

voltadas a questões que buscam a sensibilização, consciência e percepção ambiental, com o 

intuito de promover uma sociedade mais responsável com o meio ambiente. Assim, a EA 

busca através de múltiplas estratégias aproximar a sociedade ao meio ambiente, e com isso, 

provocar a conscientização dos cidadãos, estimulando a compreensão e ação aos problemas 

ambientais. 

 A aproximação da EA e da Botânica pode ser vivenciada em muitos contextos em 

nossa sociedade, sendo assim, não estando restrita apenas na sala de aula e com isso, atingindo 
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a sociedade em geral, propiciando a percepção, sensibilização e a consciência às questões 

ambientais entre os atores envolvidos. 

Neste sentido, consideramos que os conhecimentos da Botânica contribuem no 

desenvolvimento da EA e na percepção ambiental do meio que vivemos. Entretanto,  

O problema é que se a maioria das pessoas não preste atenção às plantas e ao papel 

fundamental que elas desempenham na manutenção da vida, a sociedade 

provavelmente não concordará que a conservação das plantas está entre as questões 

mais cruciais da humanidade, muito menos apoiar a pesquisa e educação em ciência 

das plantas. Enquanto isso, segundo algumas estimativas, uma em cada oito espécies 

de plantas está ameaçada de extinção e a população humana (dependente das 

plantas) continua a crescer. (ALLEN, 2003, p. 926, tradução nossa). 

 

Depreendemos que a EA e a Botânica apresentam relações às questões ambientais e 

sua conservação e que precisam ser investigadas e abordadas na educação formal e não 

formal.  Pois, “a Botânica é um campo da Biologia de grande importância, por meio do seu 

estudo são produzidos vários componentes que promovem a qualidade de vida e a 

sobrevivência humana” (LEOPOLDO; BASTOS, 2018, p. 2). Contudo, a visibilidade desta 

importância e a sua relação, muitas vezes passa despercebida para a maioria dos indivíduos 

na sociedade, ou apresenta-se de forma muito sucinta, na aproximação com os conceitos de 

EA.  Precisamos destacar a importância desta área da Biologia, e as suas inúmeras 

contribuições para as questões ambientais e percepção no meio ambiente que ela nos oferece. 

Conforme Neves, Bündchen e Lisboa (2019) a sociedade está distanciada destas relações: 

[...] a interação entre a humanidade e as plantas parece estar sendo reduzida 

gradativamente, com o avanço da urbanização e da tecnologia. Tal distanciamento 

do mundo natural apresenta consequências diretas que refletem nos hábitos e na 

cultura da sociedade contemporânea. (NEVES; BÜNDCHEN; LISBOA, 2019, p. 

746). 

 

Depreendemos que conhecimentos específicos da Botânica estão inter-relacionados à 

EA, e ambas caminham juntas para promover a consciência e percepção do meio em que 

vivemos, e com isso, a conservação do meio ambiente, a partir da sensibilização dos sujeitos 

da sociedade sobre estes aspectos fundamentais à vida em nosso planeta. 

 

Percurso metodológico  

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa na área de Ensino de 

Ciências, do tipo estado do conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006) a partir da análise 

de artigos da Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental (REMEA). 

Justificamos a escolha da revista por sua referência no enfoque da EA. Os artigos selecionados 

com enfoque na temática em questão, foram analisados a partir da Análise Textual Discursiva 
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(ATD), proposta por (MORAES; GALIAZZI, 2011), pois conforme os autores citados, a 

intencionalidade da análise está na compreensão do objeto de estudo e na reconstrução dos 

conhecimentos existentes relacionados à temática investigada.  

Sob o olhar da ATD, iniciamos a busca de artigos na REMEA, utilizando a palavra 

“Botânica” como forma de pesquisa no endereço eletrônico da revista, onde foram 

encontrados 22 artigos através desta busca. Posteriormente foi realizada a leitura de todos os 

artigos, visando identificar as publicações que atendessem ao enfoque desta pesquisa. Após a 

leitura na íntegra identificamos nove publicações que possuem relação à temática investigada. 

Estas constituíram o corpus textual desta investigação.  

Em seguida, foram realizadas novamente as leituras destes artigos e iniciada a primeira 

etapa da ATD, denominada “unitarização” (MORAES; GALIAZZI, 2011), com a finalidade 

de elaborar as unidades de significado. Nesta etapa, utilizamos como forma de organização 

para identificação dos artigos, a letra A e um número subsequente (ex. A1). Posteriormente, 

realizamos as demais etapas de “categorização” e “construção do metatexto”.  

Na sequência, foram apresentadas as compreensões referentes às aproximações 

evidenciadas nas publicações sobre a EA e Botânica. Destacamos que este metatexto, 

evidencia aspectos iniciais sobre as seguintes categorias, que emergiram da análise: 

Categoria 1 - Articulações entre a EA e Botânica: enfoque das publicações científicas; 

Categoria 2 - Articulações entre a EA e Botânica: estratégias de ensino; 

Categoria 3 - Articulações entre a EA e Botânica: sensibilização para conscientização 

ambiental. 

No metatexto, foram inseridas unidades de significado para ilustrar as categorias. Estas 

foram destacadas do restante do texto, em itálico, com as aspas e recuo de 4 cm e identificadas 

entre parênteses pelo artigo e sua página. As unidades de significado que foram incluídas nas 

tabelas, sem o recuo. 

 

Resultados e discussões: análise preliminar das categorias 

Categoria 1 - Articulações entre a EA e Botânica: enfoque das publicações científicas 

Em relação ao enfoque das publicações, identificamos o desenvolvimento de pesquisas 

e relatos de experiências em contextos não formais e formais, sendo que nos formais, há 

investigações em diferentes níveis de ensino na Educação Básica. Inclusive, identificamos o 

enfoque na formação de formadores (tabela 1). 
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Tabela 1: Contextos educativos: formais e não formais. 

 

Fonte: Próprias autoras (2020). 

A maior parte das publicações apresenta enfoque em contextos de educação não 

formal. Destacamos que destes, três artigos investigaram em contextos educativos formais e 

não formais, o que nos leva a perceber que o ensino está sendo realizado fora das da sala de 

aula, ampliando suas estratégias a questões do dia a dia do sujeito. 

A prática em contextos formais evidencia que na Educação Básica os temas vêm sendo 

trabalhados desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental até o nível Médio Técnico, e na 

Educação Superior atrelada a formação de formadores. Como exemplo de pesquisa que 

articula estes contextos, A5 propõe estratégias didáticas desenvolvidas na educação formal 

com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e uma sessão de formação com os 

formadores e ainda, na educação não formal. Percebemos a partir dos artigos analisados a 

relevância desta temática e as diferentes estratégias abordadas tanto em contextos formais e 

não formais, a ampla possibilidade de trabalho nos diferentes níveis de ensino.   

No contexto não formal, foi observada a realização de pesquisas e/ou atividades 

diversas realizadas com visitantes de jardins botânicos, moradores de entorno de um parque, 

e crianças de uma comunidade.  Conforme expressa a unidade de significado abaixo, com a 

seguinte intencionalidade: 

“[...] busca-se contemplar na metodologia desenvolvida a 

interatividade entre os participantes e as vivências naturais 

associadas à arte-ludicidade, de forma descontraída e prazerosa, no 

intuito de promover uma sensibilização ambiental através do lazer.” 

(A1, p. 248) 
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Também identificamos a tipologia das publicações científicas: relato de experiência e 

pesquisas (tabela 2). 

Tabela 2: Tipologia das publicações científicas 

 

Fonte: Próprias autoras (2020). 

Os relatos de experiências apresentaram diversificadas estratégias de ensino visando o 

processo de significação às questões ambientais aos envolvidos, propiciando os processos de 

ensino e aprendizagem e promovendo a percepção dos sujeitos referente às questões 

ambientais. Conforme, observamos na seguinte unidade de significado: 

“Dessa maneira é de suma importância o tempo de criação de 

atividades que possam envolver os alunos e levá-los a refletir sobre o 

assunto explorado pelo educador. As atividades não devem objetivar 

ocupar o tempo do aluno e sim ocupar a mente de forma que ele possa 

construir dentro de si um sentimento cidadania voltado para a 

questão ambiental..” (A7, p. 201).  

 

Ainda, evidenciamos, nos relatos de experiência, uma variedade de estratégias, dentre 

elas: atividades lúdicas, atividades práticas, criação de materiais didáticos, aulas expositivas, 

palestras, utilização de histórias e narrativas, músicas e peças teatrais, dinâmicas, utilização 

de meios tecnológicos, questionários, plantio de mudas, trilhas e passeios. 

Consideramos fundamental a publicação dos relatos de experiência dos autores 

desenvolvendo suas estratégias de ensino articulando a EA com a Botânica, para que 

possamos ampliar às discussões e enriquecer esta relação entre estas áreas tão importantes. 

Num momento de partilha de experiências entre professores sobre a temática em questão, pela 

via da publicização das experiências. 

Em relação às pesquisas publicadas, identificamos as metodologias utilizadas, sendo 

que as três pesquisas (A3, A4, A8), utilizaram questionários semiestruturados, houve também 

em um artigo (A8) o uso da observação participante. As metodologias escolhidas pelos 

pesquisadores foram utilizadas no intuito de avaliar aspectos didáticos presentes no contexto, 

conhecimentos e percepções de alunos e da comunidade.  

Também identificamos entre os artigos analisados - relatos de experiências e pesquisas 

- conteúdos, problemáticas e estratégias didáticas:  conhecimento da flora local e cuidados 
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com as plantas, plantio de mudas de árvores, germinação de sementes de árvores, 

conhecimento da diversidade de espécies presentes em um jardim botânico, plantas aquáticas 

(macrófitas aquáticas), diversidade vegetal (grupo de plantas) e evolução, importância das 

árvores e suas podas, ecossistema manguezal e o desmatamento.  

Dentre as problemáticas presentes nas pesquisas, podemos citar: como as trilhas de um 

jardim Botânico servem de instrumento para a informação e sensibilização dos sujeitos (A3), 

verificar o conhecimento de alunos em relação as macrófitas aquáticas e os problemas 

ambientais observado pelos alunos participantes da pesquisa (A4), identificar as percepções e 

expectativas de moradores próximos a um parque e a partir destas analises elaborar projeto de 

EA (A8). Com isso, percebe-se que estas pesquisas têm como objetivo contribuir na percepção 

e sensibilização ambiental destes sujeitos participantes. 

 Através dos enfoques das publicações científicas, é possível perceber a diversidades 

de abordagens que ocorrem na relação entre a EA e a Botânica, estando presente tanto em 

ambientes não formais, quanto em ambientes formais em vários níveis de ensino. Os autores 

retratam esta inter-relação através de relatos de experiência e por meio de pesquisas, nos quais 

buscaram de diversas formas estabelecer a importância às questões ambientais. 

Categoria 2 - Articulações entre a EA e Botânica: estratégias de ensino 

 Nesta categoria apresentamos as diversas de estratégias de ensino que os artigos 

apresentam como formas de envolver os sujeitos às questões ambientais, estimulando-os a 

percepção e consciência ambiental, apresentada na tabela 3. 

Tabela 3: Estratégias de ensino 
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Fonte: Próprias autoras (2020). 

As diversas estratégias de ensino identificadas possibilitaram a compreensão sobre a 

maneira como estão sendo desenvolvidas as articulações entre EA e Botânica.  Consideramos 

que o uso destas estratégias proporcionou a significação do conhecimento crítico, desta forma 

(CAVALCANTI NETO; AMARAL, 2011), afirmam que: 

uma segunda possibilidade está relacionada com o uso de estratégias didáticas que 

buscam privilegiar o diálogo entre os vários saberes: cotidianos, científicos, 

culturais, e outros. Um processo educativo que considere essa diversificação 

destaca-se como importante e necessário para proporcionar uma efetiva participação 

dos alunos no processo de construção de conceitos, procedimentos e atitudes, o que 

é objetivado pelos fundamentos da Educação Ambiental Crítica. (CAVALCANTI 

NETO; AMARAL, 2011, p.142). 

 

O uso das diversas estratégias didáticas na EA possibilita a formação crítica e a 

sensibilização do sujeito, como podemos identificar nesta unidade de significado: 

“Consideramos, dessa forma, o Projeto, como uma iniciativa 

educacional, recreativa e cultural, contribuinte para a construção da 

consciência ambiental e, integralizadamente, para a inserção de 

valores morais e educativos fundamentais para a boa formação 

humana das crianças.” (A1, p. 258) 

 

Os trabalhos sobre EA com ênfase na Botânica vêm sendo realizados tanto em contexto 

formal quanto no contexto não formal, utilizando várias estratégias de ensino, que possibilitam 
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despertar a sensibilização e a conscientização ambiental, e com isso aprimorando a percepção 

e o envolvimento dos sujeitos participantes. 

Categoria 3 - Articulações entre a EA e Botânica: sensibilização para conscientização 

ambiental 

Por meio desta categoria, podemos reconhecer as abordagens utilizadas nas 

publicações para a busca da percepção dos sujeitos, as quais apresentaram preocupação em 

abordar a sensibilização para a tomada de consciência ambiental dos participantes nos 

diferentes contextos. 

Tabela 4: sensibilização para conscientização ambiental.  

  



 

714  
 

 

Fonte: Próprias autoras (2020). 

Na maioria das publicações, percebemos que os autores para abordarem a temática 

analisada, intencionaram a sensibilização por meio de questões presentes no cotidiano dos 

sujeitos, como por exemplo, reconhecer o meio em que vivem (A1, A4, A6, A7, A8, A9), isso 

torna a percepção mais presente em seu cotidiano e auxilia para as questões de 

responsabilidade ambiental, sensibilização ambiental, e consciência ambiental (A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9). Por meio das unidades de significado apresentadas na tabela 4, 

evidenciamos que os autores utilizaram estratégias que aproximaram os participantes do 

movimento de percepção, responsabilidade ambiental, sensibilização e relação com o meio e 

a criticidade frente às questões ambientais. 

Através destas unidades de significado evidenciamos que as publicações que 

constituíram o corpus textual deste estudo, intencionaram em suas pesquisas, articular a 

sensibilização ambiental e a percepção ambiental em diferentes metodologias e estratégias, 

atribuindo assim, significados sociais e ambientais a seus estudos, construindo fatores que 

visam à responsabilidade, consciência e percepção do meio ambiente. 

 

Conclusões 

Há uma diversidade de estratégias e metodologias que os trabalhos apresentam para 

abordar as temáticas e promover a percepção e a sensibilização ambiental. A EA, está presente 

em vários contextos, promovendo assim, sua significação e reafirmando a sua importância na 

vida da sociedade. 
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A partir desta análise preliminar do corpus textual, reafirmamos a necessidade da 

temática de EA como tema transversal e a articulação com a Botânica. Depreendemos que 

estas questões precisam entrar em pauta dos programas de formação de professores, inicial e 

continuada, nos currículos da Educação Básica e Superior, bem como em espaços não formais. 

Por fim, através desta análise percebemos as articulações envolvendo a EA e a 

Botânica, em que é possível destacar as diversas estratégias envolvidas nestes processos, nas 

quais foram mediadas. Bem como seus contextos, que são significantes para os sujeitos 

envolvidos, que a partir deste envolvimento, promoveram a sensibilização e a criticidade nas 

relações para a responsabilidade ambiental, resultando em atitudes mais conscientes em 

relação ao ambiente no qual estamos inseridos. 
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Ensino e aprendizagem de forma remota na educação superior: sentimentos e 

expectativas a partir do olhar Estético-Ambiental 

 
Aline Alves dos Santos1 

 Juliana Duarte Simões 

 Luciana Netto Dolci 

Resumo: O presente artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa com característica de estudo de caso e 

procedimento de observação participante, que tem como objetivo compreender os sentimentos e expectativas em 

relação a sua formação no momento de distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19 dos estudantes 

de uma turma de formação inicial em pedagogia de uma universidade federal. Ancoramos nossas análises nos 

princípios da Educação Estético-Ambiental e utilizamos a metodologia de análise de conteúdo para a produção 

de dados que emergiram da experiência. Essa experiência teve como questão norteadora: “O que aprendestes 

com a pandemia?” e os dados nos levaram a construção da categoria: “O que nos ensinam os sentimentos e 

aprendizados dos educandos?”. 
 
Palavras-chave: Educação Estético-Ambiental. Ensino remoto. Formação de professores. 

 
 

 

 

Teaching and learning remotely in higher education: feelings and expectations from 

the aesthetic-environmental perspective  
 
Abstract: This article is a qualitative research with a characteristic case study and participant observation 

procedure, which aims to understand the feelings and expectations regarding their education at the time of social 

distance caused by the Covid-19 pandemic of students of a class of initial training in pedagogy at a federal 

university.  We anchor our analysis on the principles of Aesthetic-Environmental Education and use the content 

analysis methodology for the production of data that emerged from the experience. This experience had the 

guiding question: “What did you learn from the pandemic?” and the data led us to the construction of the 

category: “What do the students' feelings and learning teach us?”. 
 
Keywords: Aesthetic-Environmental Education. Remote teaching. Teacher training 

 

 

 

Enseñar y aprender de forma remota en la educación superior: sentimientos y 

expectativas desde la perspectiva estético-ambiental  
 
Resumen: El presente artículo es una investigación cualitativa con una característica de estudio de caso y 

procedimiento de observación participante, que tiene como objetivo comprender los sentimientos y expectativas 

sobre su educación en el momento de la distancia social provocada por la pandemia de estudiantes Covid-19 de 

una clase de formación inicial en pedagogía en una universidad federal. Anclamos nuestro análisis en los 

principios de la Educación Estético-Ambiental y utilizamos la metodología de análisis de contenido para la 

producción de datos surgidos de la experiencia. Esta experiencia tuvo la pregunta de orientación: "¿Qué aprendió 

de la pandemia?" y los datos nos llevaron a la construcción de la categoría: “¿Qué nos enseñan los sentimientos 

y el aprendizaje de los estudiantes?”. 
 
Palabras clave: Educación Estético-Ambiental. Enseñanza remota. Formación de profesores. 
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Introdução  

Sabemos que a suspensão temporária das atividades presenciais, por ordem 

governamental ou não, é a melhor opção que temos no momento para tentarmos reduzir o 

risco de contágio e disseminação do Coronavírus entre a comunidade acadêmica e, também, 

no restante da população. Por caracterizar-se em um vírus com amplo poder de contágio, abrir 

escolas e universidades seria equivalente à contaminação em massa da população. Dessa 

forma, a ideia é reduzir a movimentação e aglomerações de pessoas para tentar frear o fluxo 

de contágio. 

 Neste momento atípico que estamos vivendo o papel das universidades se torna ainda 

mais relevante, entendendo que além de produtoras elas são disseminadoras de conhecimento 

científico, conhecimentos esses que são fundamentais para superar as dificuldades e para 

encontrar alternativas para solução dos inúmeros problemas agravados pela pandemia que 

estamos vivendo. 

 Fazemos parte do NUPEATRO (Grupo de Pesquisa Estético-Ambiental sobre Teatro 

na Educação), vinculado à FURG e enquanto pesquisadoras acreditamos nas possibilidades 

que a Educação Estético-Ambiental possui enquanto transversalidade na educação que 

perpassa todas as áreas educativas. Trata-se, portanto de uma educação dialógica, estética, 

voltada para os sentidos e os significados atribuídos às experiências dos sujeitos, ela busca a 

emancipação e a construção da criticidade dos sujeitos, por meio da abertura para o diálogo e 

a promoção de atividades que visem o encontro do sujeito consigo mesmo. 

 Com esse olhar Estético-Ambiental que perpassa todas as nossas pesquisas e ações, 

buscamos a participação em uma aula remota do curso de Pedagogia de uma Universidade 

Pública Federal, esta aula foi o primeiro encontro de uma disciplina de forma remota e tinha 

como objetivo acolher os acadêmicos e buscar um diálogo aberto sobre seus sentimentos, 

experiências e suas aprendizagens durante o período de distanciamento social causado pela 

pandemia do Covid-19. 

 Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi averiguar quais são as expectativas e os 

sentimentos que esse novo ambiente de ensino e de aprendizado está provocando nos 

graduandos. Desvelando assim os sentidos e os significados que estão sendo atribuídos ao 

distanciamento social e às experiências que estão sendo postas nesse novo fluxo de vida, bem 

como os anseios e os receios dos acadêmicos em formação inicial. 
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A contextualização do campo de pesquisa 

 Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo que busca analisar os sentidos e os 

significados da realidade que se evidenciaram no diálogo com graduandos em formação 

inicial. Trata-se de um estudo de caso com observação participante, onde as pesquisadoras ao 

mesmo tempo em que participam, observam e documentam em relatório os principais aspectos 

das realidades e dos sujeitos. (OLIVEIRA, 2008)  

Para a realização desta pesquisa, questionamos cada discente: “O que tu aprendeste 

com a pandemia?”. Esse questionamento objetivou a abertura dos acadêmicos em relação ao 

diálogo sobre suas experiências, buscando os sentidos e os significados que essas experiências 

de vida trouxeram para a leitura de mundo deles. 

 Ao decorrer desse diálogo, os acadêmicos expunham a leitura do seu mundo, das suas 

relações e das suas aprendizagens, com isso surgiram outras questões apontadas por eles, no 

qual tiveram relações diretamente com as questões pertinentes com o retorno das aulas de 

forma remota. Grandes foram os receios de não conseguirem ter sucesso nesse novo processo 

de ensino e de aprendizagem, pela maioria, por não dominar os artefatos tecnológicos. 

 Os sujeitos que compõem essa pesquisa são 28 graduandos do curso de Pedagogia em 

uma Universidade Pública, que participaram do primeiro encontro on-line de uma disciplina. 

Esses sujeitos ao longo do texto terão suas identidades preservadas, bem como optamos por 

preservar o local e a turma para que esses sujeitos não possam ser identificados. 

 A análise dos dados advindos da pesquisa será realiza por meio da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2000; FRANCO, 2007), por compreendermos que as falas dos sujeitos estão 

carregadas de significados, tanto cognitivos, como afetivos que são historicamente marcados 

no aspecto social, político e cultural que os sujeitos vivem. 

 

A Educação Estético-Ambiental em diálogo 

 Para a melhor exploração e compreensão dos dados emergentes dessa pesquisa, torna-

se necessário refletirmos sobre as teorias que nos constitui enquanto pesquisadoras estético-

ambientais. Esses conhecimentos teóricos e práticos advindos das nossas leituras e ações nos 

permitem compreender os sujeitos em sua totalidade, pensando dessa forma, em suas 

linguagens, seus sentimentos, suas sensações e em seus corpos, como integrantes de sua 

construção histórica e social.  

 Dolci e Molon (2018, p. 801) trazem que a Educação Estético-Ambiental é 

compreendida como “o processo de desenvolvimento e emancipação das dimensões humanas 



 

719  
 

por meio de experiências significadas em um contexto histórico e social, que propicia a práxis 

nas relações sociais, políticas e culturais”. Esse conceito nos ajuda na compreensão de que os 

sujeitos aprendem por meio das experiências deles, de acordo com os sentidos que essas 

experiências lhes proporcionam, gerando significados para as ações e para o processo de 

desenvolvimento de suas habilidades. 

 Nesse sentido, acreditamos que “educar é emancipar a humanidade, criar estados de 

liberdade diante das condições que nos colocamos no processo histórico e propiciar 

alternativas para irmos além de tais condições.” (LOUREIRO, 2012, p. 37), porém para a 

concretização de uma educação capaz de emancipar, precisamos explorar os contextos e as 

realidades que vivenciamos, o que supõe a reflexão e ação sobre as condições que nos 

impedem de ir além. Sob esse aspecto, dialogar com os sentimentos dos sujeitos é buscar 

compreensão sobre as suas formas de compreensão e interpretação do mundo. Assim, Freire 

(2019, p. 29) contribui afirmando que “conhecemos com o nosso corpo inteiro. Com os 

sentimentos, com as emoções, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a 

razão crítica”. 

 Aprendemos por meio dos nossos sentidos, assim Duarte Jr. (1988, p. 16) afirma que 

nossa primeira forma de entendimento é por meio do sentimento, reforçando que o sentimento 

“é anterior ao pensar, e compreende aspectos perceptivos (internos e externos) e aspectos 

emocionais. Por isso, pode-se afirmar que, antes de ser razão, o homem é emoção.”. Assim 

desde a mais tenra idade, atribuímos sentidos as nossas experiências de acordo com os 

sentimentos que elas nos oferecem em nosso contexto. 

 Recordamos também as palavras de Freire (2019, p. 104) ao dizer que “a relação em 

si, no mundo animado e no inanimado, é condição fundamental da vida mesma e da vida com 

o seu contrário”, o autor nos mostra ao longo da escrita que as relações entre os pares com e 

no mundo e a relação que construímos com nossas experiências e sentimentos, nos constituem 

e nos coloca em um diálogo crítico e constante com nossa realidade e com outras realidades. 

 Aqui a nossa intenção é dialogar para compreender os sujeitos e suas interpretações de 

mundo que interferem diretamente no seu processo de aprendizado e nas suas ações com e no 

mundo. Cademartori (2010, p. 23) afirma que “o homem constrói seu meio ambiente a medida 

dos padrões de interpretação que lhe forem oferecidos.”. Essas interpretações são construídas 

pelos sentimentos gerados por nossas experiências e herdados culturalmente das nossas 

relações pessoais. Nesse mesmo sentido, Freire (2019, p. 97) afirma que “é nas práticas de 

experimentarmos as diferenças que nos descobrimos como eus e tus.” Ou seja, o autor acredita 
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na importância das experiências, considerando também que “é sempre o outro enquanto tu 

que me constitui como eu na medida em que eu, como tu do outro, o construo como eu.” 

(IBID) 

 Compreendemos que o diálogo é um elemento fundamental para a compreensão das 

realidades que um dado contexto histórico e social apresenta, Loureiro (2019, p. 51) afirma 

que “na educação o diálogo é exigência para potencializar os saberes que se entrecruzam, 

organizando suas práticas e possibilitando a criação livre de conhecimento.”, acreditamos que 

o diálogo necessita ser aberto e compreender os sujeitos em sua inteireza, isso inclui 

compreender o contexto que esses sujeitos vivem e criam suas histórias. Freire (2019, p.35) 

afirma que “o bom começo para uma boa prática seria a avaliação do contexto em que ela se 

dará”. Nossa intenção é realizar esse levantamento dentro de um contexto atípico e assustador 

que é a pandemia do covid-19. 

 Portanto, na próxima sessão deste trabalho de pesquisa, apresentaremos o olhar 

estético-ambiental para as compreensões da realidade vivida e experenciada em processo de 

formação inicial de docentes do curso de Pedagogia. Essa análise e discussão foi realizada 

com base nas nossas compreensões de Educação Estético-Ambiental e servem como ponto de 

partida para pensarmos em um fazer docente que valorize os sujeitos e suas constituições. 

 

O que os sentimentos e aprendizados dos educandos nos ensinam? 

 Compreendemos que em um processo de educação que busque promover os sentidos 

da Educação Estético-Ambiental junto com os sujeitos, necessita da compreensão de que todos 

os participantes do processo educacional ensinam e aprendem dinamicamente em um 

movimento permanente de partilha de saberes e de experiências que nos constitui enquanto 

sujeitos sociais. Dessa forma, os sentimentos, experiências e aprendizados dos educandos em 

processo de formação, também nos constituem e trazem reflexões importantes sobre as 

práticas docentes realizadas. 

  
É que não existe ensinar sem aprender e com isso eu quero dizer mais do que eu 

diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem 

aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem 

ensina aprende, de um lado porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, 

de outro, porque, observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz 

trabalha para aprender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda 

a descobrir incertezas, acertos, equívocos. (FREIRE, 2019, p.55) 
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 Ao analisar as respostas e as falas dos alunos, percebemos que a grande maioria 

compartilha dos mesmos receios, aprendizados e expectativas sobre a situação da pandemia e 

o retorno remoto das aulas. Para melhor entendimento e visualização, apresentaremos abaixo 

uma planilha com as palavras que mais apareceram nas respostas da pergunta inicial: “O que 

tu aprendeste com a pandemia?” 

Palavras/sentimentos Quant. de alunos 

Saudade 7 

Reflexão 7 

Ansiedade 3 

Esperança 4 

Empatia 9 

Paciência 3 

Solidariedade 5 

Valorização 4 

Fonte: Próprias autoras. 

 Ao observar essas palavras e relacionar com esse contexto do isolamento social 

causado pela COVID-19, é notável que tudo isso levou esses alunos  à condição de refletir e 

pensar na relevância de cada um se autoconsiderar um ser social e histórico, pensante e com 

capacidade de encontrar uma solução para a educação na pandemia. Podemos ver essa 

idealização, nas palavras de Paulo Freire: 

 
 (...) Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 

porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de 

reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a 

exclusão dos outros. (2001, p.46) 
 

Compreendemos que a maioria dos sentimentos relatados em relação à pandemia, são 

elementos valiosos para a Educação Estético-Ambiental, como a reflexão, a esperança, a 

empatia, a paciência e a valorização. Isso porque, ao refletirmos sobre as nossas ações e sobre 

as nossas condições de vida, estamos avaliando os processos de construção social e cultural 

que nos envolvem, essas reflexões nos levam a buscar novas ações articuladas e elaboradas 

para o desenvolvimento do mundo que queremos, com mais equidade e justiça social. 

Essas reflexões nos conduzem a criar esperanças de tempos melhores, recordamos aqui 

as palavras de Freire ao se referir à esperança do educador, que não vem do verbo esperar, 

mas sim de esperançar, de ir atrás e buscar objetivamente os nossos sonhos e ideais. Trazemos 

a ideia de Freire por acreditar que esses sujeitos em formação, mesmo em um período de 

incertezas, seguem seus sonhos e mesmo com ações limitadas ao espaço virtual, seguem a 

lutar e a buscar um mundo melhor para si e para o coletivo. 
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Percebemos em suas falas que muitos poderiam ter desistido de esperançar, porém 

mesmo enfrentando diversas dificuldades e experimentando sentimentos desfavoráveis, como 

de ansiedade, de saudade e de medo, eles seguem seus sonhos, lutando diariamente para 

alcançar o inédito viável (FREIRE, 1987), transgredindo e superando os seus próprios limites.  

É importante destacar as relações que perpassam os sujeitos, eles reconhecem que a 

pandemia e suas reflexões que emergiram dela, floresceu neles a empatia, a valorização de 

momentos que alimentam nossas relações, a solidariedade em oferecer o que tinham e podiam 

para quem estava necessitado. Acreditamos que apesar desse processo ser doloroso para os 

sujeitos, o desenvolvimento de valores e elementos fundamentais para a educação e para a 

vida em sociedade se desenvolveu nesses sujeitos que passam por um momento de crise. 

Esse diálogo com esses professores em formação e a análise desse diálogo, nos fez 

refletir sobre a crise que Leff se referiu em sua obra “Saber ambiental”, ele afirma que vivemos 

uma crise que desvaloriza nossos sentimentos e nossas vidas, tornando o mundo superficial 

no sentido de não reflexão e compreensão do sujeito em relação a si e aos outros. 

 
Vivemos um mundo onde a perda de sentidos existenciais, a desesperança 

generalizada pela marginalização, pelo desemprego, pela pobreza, e o fastio da 

abundância geram uma reação cega que tende a desvalorizar a própria vida. Hoje já 

não há mais mortes românticas, sobrecarregadas de gozos patéticos onde se cantava 

a natureza e onde a natureza era reflexo da alma. Hoje se morre de inanição de 

sentidos. É esta encruzilhada da civilização moderna, marcada pela lei-limite, onde 

o saber e a ação paralisam diante da saturação de um mundo fechado. (LEFF, 2001, 

p. 122) 
 

Que bom seria acreditar que essa crise que estamos vivendo vai nos ajudar a mudar a 

lógica do pensamento da sociedade. Sabemos que muitos conceitos, conhecimentos, 

descobertas e invenções são provenientes de guerras, de crises e de desastres, poderíamos nós 

acreditar que o isolamento social pode ajudar na transformação da sociedade? Não temos 

dados suficientes para afirmar uma mudança geral na sociedade, porém podemos perceber que 

esses sujeitos estão desenvolvendo valores e conceitos por meio dos seus sentimentos que 

podem indicar a transformação de suas práticas docentes futuramente. 

E para além dessas palavras que destacamos no início da sessão, os discentes também 

dividem apreensões e expectativas bem parecidas sobre o retorno das aulas remotamente. Pois, 

mesmo que os princípios sigam sendo os mesmos da educação presencial, o ensino remoto se 

refere a uma educação mediada por tecnologias digitais e muitos alunos se dizem receosos por 

não se sentirem seguros e não dominarem essa nova forma de aprendizagem.  
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Compreendemos que apesar das tecnologias fazerem parte de nosso cotidiano há 

alguns anos, não estamos preparados para utilização de recursos mais avançados, não temos 

preparo e formação para trabalho e utilização de recursos digitais e precisamos refletir sobre 

isso, precisamos andar para frente e engajar nossas lutas e esforços com o avanço tecnológico. 

Claro que entendemos que não são os recursos que usamos que fazem de nossas práticas mais 

qualificadas, porém precisamos conhecer e trabalhar com a realidade e a internet é a realidade 

atual e já tinha relevância antes da pandemia. Neste sentido, verificamos a falta de 

conhecimento em relação as tecnologias, como uma forma de alienação e nos remete à Freire 

ao dizer que: 

 
Todas estas manifestações de alienação e outras mais cuja análise detalhada não nos 

cabe aqui fazer, explicam a inibição da criatividade no período da alienação. Esta, 

geralmente, produz uma timidez, um medo de correr o risco da aventura de criar, 

sem o qual não há criação. No lugar deste risco que deve ser corrido (a existência 

humana é risco) e que também caracteriza a coragem do compromisso, a alienação 

estimula o formalismo, que funciona como uma espécie de cinto de segurança. 

(FREIRE, 2014, p. 31) 
 

Em paralelo aos receios, em alguns discursos podemos perceber expectativas 

favoráveis também. Eles expuseram a alegria que era estar de volta às aulas, mesmo de forma 

remota, de poder reencontrar e ver os rostos dos colegas, de ter esse espaço de socialização, 

de partilha e de amizade. Sentimos que não há resistência por parte deles a esse retorno remoto, 

por estavam abertos a descobrir, aprender e construir juntos o percurso de ensino e de 

aprendizagem que começou a partir daquela aula. E tudo isso, vai ao encontro do que nós 

pesquisadoras da Educação Estético-Ambiental procuramos oportunizar, pois a partir dessa 

partilha no primeiro encontro on-line ao falarem sobre seus medos, anseios, expectativas, 

felicidades, estavam vivenciando uma experiência estética, onde os graduandos apresentaram 

as suas sensibilidades no que diz respeito às relações estabelecidas com o mundo e com os 

sujeitos.  Sendo assim, o movimento de escutar essa partilha, foi também oportunizar um 

momento estético. 

 
 A educação estética propicia esse novo olhar para o mundo e para a vida, permitindo 

que o ser se torne consciente com o outro e com o lugar onde habita, agente nesse 

mundo reconhecido e habitado esteticamente. Em contato com a experiência estética, 

o ser humano externaliza, por meio de diversas linguagens – verbal, corporal e visual 

-, a sua compreensão da realidade em que está inserido, do mundo que o afeta em 

busca de respostas, possibilitando-lhe a criação de visões de mundo e fomentando-lhe 

a elaboração de releituras da realidade, com o intuito de não limitar o mundo em que 

se vive, mas, sim, de vê-lo de maneira ampla: um mundo de possibilidades. 

(DOLCI,  2014, p.32) 
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Assim, compreendemos que esses momentos são indispensáveis para que tenhamos 

uma educação com base no diálogo e com a intenção de escutar as necessidades e 

especificidades de cada um, para que assim possamos respeitar o espaço, os processos de 

aprendizagem e pensar juntamente uma melhor forma de construir o ensino nesse contexto 

onde tudo é novo e diferente tanto para alunos quanto para os docentes.  

 

Considerações finais 

 Com fundamento na pesquisa construída, consideramos importante o estudo da 

temática para pensarmos e refletirmos a relevância do movimento da escuta, do diálogo e da 

partilha envolvendo os discentes e o docente nesse momento tão único para ambos. 

Ressaltamos que o diálogo é um elemento fundamental para a educação que visa à construção 

de sujeitos críticos e emancipados. Nesse sentido, a escuta atenta e o diálogo mútuo gerado 

nesse encontro, nos permitiu compreender os sentidos e os significados que vem sendo 

atribuídos às compreensões de mundo dos sujeitos. 

 Notamos, através dos discursos expostos nessa primeira aula remota que apesar dos 

medos, receios e das dificuldades que todos os graduandos estão sentindo e passando, eles 

estão dispostos, motivados e abertos à necessidade de adaptação e superação de forma 

conjunta, nesse momento que a educação não pode parar. Estas atitudes mostram o 

envolvimento e a esperança desses futuros educadores em suas jornadas e em seus objetivos. 

 A análise das palavras mais citadas pelos sujeitos, que foram: saudade, reflexão, 

esperança, empatia, paciência, solidariedade e valorização, nos permitiu compreender o 

processo de resignificação da vida e do ser humano no movimento de compreensão e de ação. 

Esses dados nos trouxeram reflexões sobre a possível mudança de pensamento e de 

compreensões de mundo dos sujeitos que devem ser refletidas em suas futuras ações docentes. 

 Conseguimos ao longo dessa pesquisa reafirmar a importância das relações e do 

contato com o contexto de diferentes realidades que se apresentam no mundo, discutindo que 

as relações se configuram como um elemento fundamental para a Educação Estético-

Ambiental. Percebemos que oportunizar esse momento, criou a possibilidade de dialogar e 

refletir junto com a turma a crise vivida e esse diálogo construiu compreensões e interelações 

entre experiências e sentimentos que nos ensinam, nos educam e determinam nossas ações. 

 Contudo, em meio a tantos problemas, temos como intuito fomentar a educação como 

potencializadora da esperança humana, podendo seguir ajudando na transformação de 



 

725  
 

condutas, para uma sociedade melhor e em busca de sujeitos estético-ambientais nas suas 

formas de ser e estar no mundo.  
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Educação Estético-Ambiental e os impactos de um ensino remoto: limites e 

possibilidades na formação humana  
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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de refletir acerca dos impactos causados nos sujeitos pela transição 

repentina da educação presencial para o ensino online enfrentado por estudantes, familiares e professores em 

tempo de distanciamento social. O estudo foi feito por meio de uma pesquisa qualitativa, visando compreender 

os sentidos e os significados que esses sujeitos têm frente aos novos desafios digitais articulados com a rotina. 

Com isso, buscamos através da Educação Estético-Ambiental meios que proporcionem o método de ensino 

remoto mais significativo e prazeroso.  

 

Palavras-chave: Educação estético-ambiental, Ensino Remoto, Saúde mental. 

 

 

Aesthetic-Environmental Education and the impacts of remote education: limits and 

possibilities in human formation  
 
Abstract: This work aims to reflect on the impacts caused on the subjects by the sudden transition from 

classroom education to online teaching faced by students, families and teachers in a time of social distance. The 

study was carried out through a qualitative research, aiming to understand the senses and meanings that these 

subjects have in the face of new digital challenges articulated with the routine. With this, we seek through 

Aesthetic-Environmental Education means that provide the most meaningful and pleasurable remote teaching 

method. 

 

Keywords: Aesthetic-Environmental Education, Remote Teaching, Mental health. 

 

 

Educación Estético-Ambiental y los impactos de la educación remota: límites y 

posibilidades en la formación humana 
 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre los impactos provocados en las asignaturas por la 

transición repentina de la educación presencial a la enseñanza en línea que enfrentan los estudiantes., familiares 

y docentes en tiempos de distancia social. El estudio se llevó a cabo mediante una investigación cualitativa, con 

el objetivo de comprender los sentidos y significados que tienen estos sujetos ante los nuevos desafíos digitales 

articulados con la rutina. Con ello, buscamos a través de la Educación Estético-Ambiental medios que brinden 

el método de enseñanza a distancia más significativo y placentero. 

 

Palabras clave: Educación Estético-Ambiental, Enseñanza Remota, Salud mental. 
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Introdução  

Este trabalho de pesquisa é uma produção de pesquisadoras do grupo de pesquisa 

NUPEATRO (Núcleo de Pesquisa Estético-Ambiental sobre TEATRO na EDUCAÇÃO), da 

FURG, que em seus encontros virtuais e em diálogos sobre a situação atual que a educação 

brasileira se encontra devido ao distanciamento social, reconhecem que existem diversos 

impactos nessa nova forma de educação e por consequência afeta estudantes e professores em 

relação a sua saúde mental e emocional.  

Acreditamos em uma educação voltada para os sentidos e os significados que as 

experiências nos proporcionam, ancoradas em Dolci; Molon (2018, p. 801) pautamos as 

nossas ações docentes na Educação Estético-Ambiental que pode ser entendida como, “o 

processo de desenvolvimento e emancipação das dimensões humanas por meio de 

experiências significadas em um contexto histórico e social, que propicia a práxis nas relações 

sociais, políticas e culturais”(IBID). Dessa forma, buscamos compreender como esse ensino 

remoto tem causado impactos na práxis das relações e nos sujeitos envolvidos nesse processo.  

Ao iniciarmos as atividades remotas foi possível perceber algumas dificuldades 

encontradas por alunos e professores para a realização das aulas, como o acesso aos materiais 

necessários e rotina de estudos, entre outras. Com isso, surgiu a necessidade de desenvolver 

um trabalho de pesquisa acerca desse tema.  

O ensino remoto se fez necessário para a prevenção da transmissão do Corona Vírus. 

Dessa forma, a pesquisa teve o objetivo de analisar os impactos que a educação remota tem 

causado na vida dos estudantes e dos seus familiares. A pesquisa foi realizada no mês de 

setembro por meio de um questionário composto por nove perguntas que buscaram 

compreender os efeitos que a educação remota imposta de forma repentina teve na vida desses 

sujeitos, pois percebemos as mudanças e os efeitos que a pandemia causou na vida deles. A 

partir dessas mudanças e efeitos se fizeram necessárias adaptações que suprissem as novas 

rotinas e modalidades de ensino surgidas no ano de 2020. 

Organizamos a pesquisa em três etapas da educação, sendo elas, o ensino 

fundamental, o ensino médio e a graduação. A etapa que abrange o ensino fundamental, desta 

forma, o primeiro questionário foi feito com uma mãe que dispõe seu tempo para auxiliar dois 

filhos e uma sobrinha que reside em sua casa. Com idades e anos respectivamente: seis anos 

no primeiro ano, doze anos no sétimo ano e quatorze anos no nono ano. É relevante salientar 

aqui que o estudante de seis anos está na etapa de alfabetização. O segundo questionário foi 

feito com uma estudante do terceiro ano do ensino médio que se prepara para a realização do 
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Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o terceiro questionário foi realizado com uma 

estudante no último ano da Graduação a qual está em fase de elaboração do trabalho de 

conclusão de curso. 

Todas as etapas da educação dos sujeitos são importantes ao analisar o processo 

educativo que está sendo realizado nos tempos atuais, porém algumas situações causam mais 

preocupação, como a fase de alfabetização, a fase de preparação para o ENEM e a fase de 

trabalho de conclusão de curso, por se tratarem de primeiros ciclos de relações e significados 

ou de encerramento de ciclos importantes da jornada escolar. É sabido que nessas 

particularidades de começo e encerramento de ciclos naturalmente os estudantes e familiares 

ficam mais apreensivos, pois não existe muito tempo para a recuperação do que não foi visto 

em casos de encerramento e existe uma ruptura com o processo que estava em andamento 

com outra roupagem. 

Sabemos que todos foram pegos de surpresa e cada sujeito reagiu de forma diferente 

diante da situação de isolamento social imposta pelo governo com a intenção de proteger a 

sociedade contra o Vírus. Professores, estudantes e familiares iniciaram uma verdadeira luta 

contra o tempo em busca de soluções cabíveis ao ensino on-line. Mas junto com a busca por 

soluções adequadas para esse modelo de ensino vieram aflições e diversas dúvidas que 

perpassam casas, escolas e universidades.  

Rompendo com barreiras digitais, todos foram aos poucos tentando da melhor forma 

se adequar com o novo, ultrapassando as paredes do ensino presencial, professores e alunos 

tentaram manter o contato por meio das telas dos computadores, celulares etc. O cotidiano 

mudou os lares, a rotina já não é mais a mesma e o mundo tomou um novo rumo. E agora é 

preciso manter o foco para não ser prejudicado. 

Porém, a questão que fica para nós enquanto pesquisadoras da Educação Estético-

Ambiental, é de como manter o foco, a organização e a motivação sem nos sentirmos sozinhos 

em um processo que se dá por meio das interações e das experiências? Quantos sentimentos 

emergiram de nosso interior que podem prejudicar nossa saúde e o nosso processo de 

aprendizado? 

 Nesse sentido, construímos uma pesquisa qualitativa, buscando compreender como a 

mudança do modelo educacional repentina pode impactar de diferentes formas os sujeitos. 

Dessa forma, escolhemos pesquisar no campo qualitativo por buscarmos os sentidos e 

significados que cada ser único em sua essência, atribui a esse momento. Nosso principal 

objetivo era compreender os sujeitos e seus movimentos educacionais em tempos de 
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isolamento social, isso inclui pensar e explorar seus sentimentos e compreensões. Utilizamos 

para a análise dos dados encontrados na pesquisa, a análise de conteúdo de Bardin (2000); 

Franco (2007), que nos permitiu por meio de suas três etapas, que explorássemos os resultados 

dos questionários, entendêssemos as suas características e pudéssemos agrupar os resultados 

de acordo com a afinidade. 

Ao longo do texto e das sessões desse artigo iremos percorrer por conceitos e 

apresentar análises que estão contidas nas respostas dos questionários, visando assim 

compreender os diferentes sentidos e significados que cada um desses estudantes ou familiar 

construíram e continuam construindo ao longo do isolamento social na busca de uma educação 

e rotina de qualidade. 

 

2. Análise sobre os impactos do ensino remoto nos estudantes 

Famílias, estudantes e professores passam por um momento de reorganização e de 

readaptação frente a tantos desafios, no qual o principal objetivo é sobreviver. Acreditamos 

que a saúde mental de todos está fragilizada devido ao caos que a pandemia provocou. O que 

sabemos nesse momento é que é preciso manter o foco, o distanciamento social e continuar 

com toda a rotina diária, mesmo que de um modo diferente. Muitas vezes precisamos ficar 

longe de quem gostamos, enfrentar a perda de quem amamos e mesmo com milhares de 

pessoas morrendo a nossa volta, precisamos ser resilientes. 

 Vivemos um tempo difícil, em que estamos todos envolvidos e desejando as mesmas 

coisas, o que mais desejamos é sair, viver, estar bem, voltar a nossa rotina antes da pandemia 

e principalmente encontrar a cura e a dissolução do vírus. Viver esse momento provoca em 

muitas pessoas o sentimento de ansiedade, de medo, de angústia e uma sensação de perda, não 

apenas de pessoas que nos são caras, mas de sentidos essenciais aos seres humanos.  

E quando a pandemia passar e as atividades forem normalizadas, como vai estar nossa 

saúde mental? Ainda não temos certeza, mas por enquanto tentamos encontrar meios de ficar 

bem para retornarmos da melhor maneira possível. Assim o que queremos com esse estudo é 

compreender as formas que as pessoas estão buscando para continuar suas tarefas sem perder 

a esperança, para que elas consigam sair mais fortes desse momento e com o mínimo de danos 

possíveis. Segundo Paulo Freire a esperança está alicerçada em:  

 
Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela 

se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, 

inacabado e consciente do inacabado, primeiro o ser humano não se inscrevesse ou 

não se achasse predisposto a participar do movimento constante de buscar e, 
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segundo, se buscasse sem esperança. A desesperança é a negação da esperança. A 

esperança é uma espécie de ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é 

o aborto desse ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à experiência 

Histórica. Sem ela, não haveria História, mas puro determinismo. Só há História 

onde há tempo problematizado e não pré- dado. A inexorabilidade do futuro é a 

negação da história. (FREIRE, 1996 p.43) 
 

Trazemos Freire para esse diálogo por acreditarmos que nesse momento a esperança 

é um elemento fundamental para sobrevivermos a esse período com o mínimo de sanidade 

mental para continuarmos os nossos projetos de forma remota sem perder o interesse a 

motivação que precisamos para alcançar nossos objetivos, assim seguir a luta por uma 

sociedade justa e igualitária. 

Ao questionarmos sobre os aspectos favoráveis e desfavoráveis do ensino remoto à 

familiar que acompanha as atividades dos estudantes do ensino fundamental, que envolve o 

primeiro, o sétimo e o nono ano, a mãe/tia relata que o único ponto favorável percebido na 

educação remota foi a economia no transporte já que os estudantes no modo presencial tinham 

aulas em diferentes turnos.  

Ao refletirmos sobre sua resposta, percebemos que os desafios desse sujeito enquanto 

mãe e tia dos estudantes se intensificaram, ou seja, as famílias sempre fizeram parte da 

educação dos sujeitos e de suas constituições pessoais, porém na modalidade de ensino 

remoto, a responsabilidade da família na realização das tarefas ficou ainda maior. Tornando 

as famílias de crianças e jovens o principal vínculo entre a escola e os estudantes. 

Já a estudante do terceiro ano do ensino médio nos diz que acha mais confortável e 

tranquilo o ensino remoto, porém acha prejudicial para sua aprendizagem a falta de 

comunicação direta com os professores, podendo levá-la à procrastinação. A relação 

professor/aluno é essencial no processo de educação. Essa estudante ressalta a importância do 

diálogo nessa relação, nos remetendo a Loureiro (2019, p. 51) quando afirma “na educação, o 

diálogo é exigência para potencializar os saberes que se entrecruzam, organizando suas 

práticas e possibilitando a criação livre do conhecimento.” Essa comunicação que a estudante 

afirma sentir falta é o que possibilita a organização não apenas de ideias e conhecimentos, 

mas também da rotina de estudos, isso porque o diálogo alimenta nossas curiosidades e desejos 

por conhecimento. 

A estudante do último ano da graduação considera que mesmo on-line os encontros 

são uma boa forma de manter o contato com colegas e professores, mas afirma que nas aulas 

presenciais a aprendizagem se dá de forma mais eficaz. É importante destacar que houveram 

enxugamentos na organização dos encontros on-line das disciplinas na universidade que 
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frequenta, reduzindo algumas disciplinas a poucos encontros remotos, o que em nossa 

reflexão, prejudica a exploração e o diálogo sobre os conhecimentos estudados. Porém cabe 

destacarmos a importância que esse sujeito atribuiu às relações em seu processo de educação. 

Reforçando que a educação atua na constituição dos sujeitos e essa constituição se fortalece 

por meio das relações dos sujeitos. 

Numa perspectiva transformadora e popular de Educação Ambiental, nos educamos 

dialogando com nós mesmos, com aquele que identificamos como sendo de nossa 

comunidade, com a humanidade, com os outros seres vivos, com os ventos, 

as marés, os rios, enfim, o mundo, transformando o conjunto das relações pelas 

quais nos definimos como ser social e planetário. (LOUREIRO, 2012, p. 28) 
 

Dessa forma, ao perguntarmos aos sujeitos entrevistados sobre a maior dificuldade 

encontrada desde que o ensino passou a ser on-line, aparecerem questões como: estabelecer 

uma rotina de estudos, seguir o cronograma e dominar métodos para uma boa alfabetização.  

Quando perguntamos se eles achavam que o ensino remoto possui a mesma qualidade 

do ensino presencial, os estudantes e familiares foram unânimes em responder que não 

acreditam o ensino on-line ter melhor ou igual qualidade que o ensino presencial. Nesse 

sentido, compreendemos que o ensino presencial é fundamental para qualificar os processos 

educativos, isso porque acreditamos que nossas compreensões são consequências de nossas 

experiências sentidas e significadas com a realidade que nos rodeia. 

As alunas do ensino médio e da graduação registraram dominar as ferramentas 

digitais necessárias para a realização das atividades remotas, mas a mãe/tia dos alunos do 

ensino fundamental relata que têm algumas dificuldades para lidar com essas ferramentas e 

que chegou a pedir apoio na escola: que disponibilizou um profissional para auxiliar com as 

ferramentas, o que a possibilita auxiliar os filhos nas atividades.  

É importante destacar aqui que as estudantes do ensino médio e da graduação 

deixaram claro que foi difícil conseguir organizar a rotina de estudos on-line da mesma forma 

que faziam presencialmente. A mãe do estudante em fase de alfabetização relata que ainda 

não conseguiu organizar cem por cento da rotina de ensino-aprendizagem do filho, visto que 

as aulas devem ser assistidas no turno da tarde, mesmo período quando presencial. A mãe 

ressalta que nesse horário fica difícil estar com sua atenção totalmente voltada para o ensino 

do filho, pois tem outras atividades que também precisam ser realizadas no mesmo horário da 

aula.  

Percebemos que as estudantes que nesse momento atípico não necessitam do auxílio 

da família para a realização das atividades, possuem maior facilidade para a organização da 

rotina, uma vez que essa organização depende apenas delas, porém ao envolvermos as 
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famílias, como no caso de estudantes do ensino fundamental e em período de alfabetização, a 

organização torna-se difícil por demandar a organização de mais pessoas com diferentes 

responsabilidades. Já no caso das alunas do sétimo e nono ano, elas relatam ainda estarem 

organizando a rotina das aulas remotas. 

Ao perguntarmos aos sujeitos sobre a sua saúde mental e emocional frente ao ensino 

remoto, constatamos que os alunos se sentem solitários, angustiados, tristes e nervosos diante 

de tantas incertezas. Acreditamos que esses sentimentos provocados pela pandemia do Covid-

19 trazem consequências para o processo de educação dos sujeitos. É penoso e difícil 

conseguirmos nos concentrar em nossos objetivos e em nossas lutas diárias vivendo com o 

perigo eminente em nossas portas, ainda mais sem termos previsão de normalização de nossa 

rotina. 

Consideramos também que essas incertezas não estão relacionadas apenas a uma 

previsão de fim da pandemia, nem tão pouco apenas à contaminação, sintomas, mortalidade e 

prevenção do vírus. A educação brasileira em geral sofre incertezas, estamos vivendo mais ou 

menos um ano letivo com pandemia e nesse período trocamos de ministro da educação duas 

vezes, o que nos deixa preocupadas em relação à importância da educação no governo atual. 

Além disso, o MEC não apresenta posicionamentos e definições concretas sobre a validade 

do ano letivo de 2020, deixando a comunidade escolar apreensiva em relação ao presente e ao 

futuro educacional. 

Percebemos também que esses estudantes sentem falta das atividades lúdicas que não 

são realizadas com a mesma frequência de antes e que mesmo quando são realizadas não tem 

o mesmo sentido, pois falta o contato pessoal, a alegria, a sensibilidade, o afeto, o movimento 

corporal e as relações, portanto, não têm o mesmo significado. 

 

3.  A educação remota aliada à prática pedagógica Estético-Ambiental 

 Na busca por oferecer aos sujeitos uma forma de tornar a educação remota mais 

prazerosa e com maiores significados, percebemos a necessidade de tornar os meios digitais 

prazerosos. Diante disso, buscamos na Educação Estético-Ambiental algumas possibilidades 

que objetivam proporcionar esses sentidos aos sujeitos, são elas: um ambiente que o estudante 

se sinta confortável, alimente as suas curiosidades e desperte desejos de articulação de 

diálogos, experiências e conhecimentos; uma relação tranquila entre os pares envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, que possibilite a abertura pessoal e as relações entre os 



 

733  
 

sujeitos envolvidos no processo. Trazemos nesse sentido Dolci; Molon (2015, p. 75) ao dizer 

que: 

A educação Estético-Ambiental faz-se presente quando sentimos que estamos 

interligados aos sujeitos e as coisas, quando compreendemos que pertencemos ao 

lugar em que vivemos e buscamos ter atitudes ambientais. Aprofundando um pouco 

mais, temos uma relação sensível e afetiva com o ambiente, carregando esta postura 

para as demais relações com os outros seres, porque a base do ser humano está nas 

relações – com o meio, com as pessoas, com a natureza, com o mundo, assim 

estamos falando da contribuição da educação Estético- Ambiental para a educação, 

para a sociedade. 
 

Acreditamos que a Educação Estético-Ambiental possibilita o encontro do sujeito 

consigo, o reconhecimento sensível do ambiente que o cerca e a valorização das suas relações 

em geral, possibilitando que esse sujeito transforme a sua leitura do mundo de acordo com as 

suas experiências e aos sentidos que ele atribui a essas experiências. A transformação da 

leitura mundo dos sujeitos possibilita que eles reflitam sobre suas práticas e as ressignifiquem, 

construindo a práxis em suas ações e relações. 

Essa leitura de mundo referida está fundamentada na leitura de mundo de Freire (2009, 

p. 11) o qual diz “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”, afirmando que ela nasce 

conosco e a interpretação percebida do mundo ao nosso redor, ou seja, a forma como sentimos 

e interpretamos as nossas experiências de vida. Essa leitura de mundo reflete na forma que 

optamos por nos relacionar conosco, com os outros e com o mundo. 

Nesse mesmo sentido, acreditamos que a primeira forma que compreendemos as coisas 

é por meio do sentimento, pois Duarte Jr. (1988, p. 16) afirma que o sentimento “é anterior ao 

pensar, e compreende aspectos perceptivos (internos e externos) e aspectos emocionais. Por 

isso, podemos afirmar que, antes de ser razão, o homem é emoção”. Isto é, nossos sentimentos 

em relação as nossas experiências fazem parte da nossa compreensão do mundo e das nossas 

ações em relação ao mundo. 

Dito isso, é possível verificar que os sentimentos desfavoráveis relacionados à 

educação remota compõem as compreensões e leituras de mundo individuais e coletivas das 

comunidades escolares, assim como, as compreensões cognitivas que os sujeitos imersos em 

medos, angústias e solidão estão construindo ou tentando construir. Por isso é imprescindível 

a construção de um ambiente virtual aberto ao diálogo, às realidades, aos sentimentos, às 

dúvidas, às reflexões e ao lúdico são importantes nesse momento delicado que envolve a saúde 

pública de toda a sociedade. 

Sendo assim, o que nós enquanto educadores, podemos fazer para diminuir a distância 

afetiva dos nossos educandos? O que nós, enquanto educadores, somos capazes proporcionar 
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para qualificar o processo educativo desses sujeitos? Como conseguimos organizar as 

atividades de modo que sejam significativas para os sujeitos nesse momento? Que organização 

é preciso para que possamos construir sujeitos críticos e emancipados em tempos de crise? 

Por compreendermos que somos sujeitos históricos e sociais que constroem e 

modificam a história, a cultura e a sociedade em diferentes contextos e tempos históricos, não 

possuímos um modelo pronto e único que com certeza vai ser capaz de possibilitar a todos a 

emancipação e a criticidade. O que podemos e devemos fazer enquanto educadores é buscar 

possibilidades que dialoguem com a nossa realidade e apresentem resultados favoráveis. 

A Educação Estético-Ambiental busca a promoção de um processo educativo aberto 

ao diálogo, que ajuda a diminuir a distância afetiva com os sujeitos, em que o educador escuta 

atentamente os anseios dos educandos e promove a reflexão crítica das situações-problema 

dos sujeitos (FREIRE, 1987). Nesse caso de distanciamento social, esse espaço para o diálogo 

com o educador deve existir e ser um ambiente saudável, prazeroso e de descobertas. 

Em relação às atividades e modos de promoção dos saberes e conhecimentos, devemos 

pensar em atividades que promovam as diferentes linguagens do sujeito, estimulem: o 

sensível, sentidos, sentimentos e as conexões entre teoria e prática. Essas conexões são 

necessárias para a compreensão, porque é necessário articular os conhecimentos a vida e as 

nossas reflexões de vida. Dessa forma, o viés estético da educação promove o pertencimento 

ao ambiente e à práxis dos sujeitos. 

Diante disso, a organização necessária ao educador estético-ambiental em tempos de 

crise de presença, deve ser sistemática e sensível às necessidades dos educandos e das famílias 

envolvidas nesse processo de educação e emancipação dos sujeitos. A oferta de encontros 

deve buscar momentos que sejam possíveis para todos, talvez intercalando horários e 

atendimentos. Não é uma tarefa simples, mas a luta por uma educação transformadora e de 

qualidade nunca foi fácil e, nesse momento, os sujeitos precisam ainda mais de um ambiente 

saudável para o seu desenvolvimento e para a construção do mundo que queremos. 

Assim, é preciso achar formas que nos permitam manter a esperança, sem a privação 

dos sentidos que nos impulsionam para uma vida de encantamento pelas coisas que nos 

rodeiam e de gratidão pela vida em si e por tudo que nos cerca e nos gera sentidos. 

 

Considerações finais  

Ao tentarmos compreender as necessidades de sujeitos envolvidos no processo 

educativo em tempos de distanciamento social, buscamos práticas pedagógicas que 
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possibilitem que o processo, mesmo que remoto, tivesse qualidade e fosse capaz de criar 

experiências e diálogos abertos que promovessem a criticidade e emancipação dos sujeitos. 

 Não sabemos a validade desses momentos em relação ao ano letivo de 2020, porém a 

demanda existe e precisamos enquanto educadores estético-ambientais construir 

possibilidades de ensino que tenham sentido para os sujeitos e alimentem suas motivações e 

necessidades de compreensão. Estamos distantes, mas a luta por uma educação 

transformadora e de qualidade está presente em nós e deve seguir. 

 Percebemos que a organização da rotina dos estudantes ainda não está totalmente 

estabelecida pelos sujeitos e famílias envolvidas nesse processo. É possível perceber que os 

sujeitos em consequência da educação remota sem diálogo, tendem a procrastinar e têm suas 

compreensões prejudicadas. Ressaltando para nós a importância do diálogo no processo. 

 Enquanto pesquisadoras que objetivam compreender as possibilidades da Educação 

Estético-Ambiental, buscamos respostas aos questionamentos nos seus elementos principais: 

a estética, as linguagens, as relações e o diálogo. A introdução desses aspectos na educação 

remota, proporciona outros sentidos e significados a esse processo. 

 Dessa forma, defendemos a Educação Estético-Ambiental como uma possibilidade 

inerente a educação de modo geral, podendo agregar valor também as atividades oferecidas 

de modo remoto. É interessante ressaltar que nunca perdemos ao promovermos o 

autorreconhecimento e autoapreciação dos nossos educandos, pelo contrário, por meio de sua 

história, da sua cultura e de seu contexto, esse sujeito se compreende e interage com o mundo 

ao seu redor. 

 Vivemos um tempo de incertezas, no entanto podemos afirmar que sempre estaremos 

buscando por qualidade na educação e em nossas práticas. 
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Contribuições de um Estado do Conhecimento sobre História Ambiental para a 

formação de Educadores Ambientais  
 

Gabriel Ferreira da Silva1 

 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa caracterizada como Estado do 

Conhecimento, onde foram levantados os principais conceitos, temáticas, metodologias e autores de 

referência do campo historiográfico da História Ambiental. A investigação operou sobre os dados do 

banco de teses e dissertações, da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Para 

a realização do diagnóstico, foram buscadas pesquisas entre os anos de 2007 a 2018, com a palavra-

chave “História Ambiental” nos indexadores de “resumos” e “título”. O estudo tem como objetivo 

principal traçar um mapeamento sintético da área, apontando assim, apenas os elementos mais 

relevantes. Verificou-se que os conceitos de paisagem, memória, interdisciplinaridade e complexidade 

ambiental foram os mais utilizados pelos pesquisadores; a temática agrária, de conflitos ambientais, 

sobre movimentos ambientalistas e apropriação do ambiente pelo homem foram as mais recorrentes; 

os processos metodológicos da etnografia, da história oral, pesquisa qualitativa e de estudo de caso se 

apresentaram como os mais empregados nas pesquisas; por fim, constataram-se autores como José 

Augusto Pádua, Donald Worster e José Augusto Drummond sendo os mais citados. O trabalho oferece 

uma esquematização clara e sintética ao campo historiográfico, ideal para quem busca novas 

referências para a formação de educadores ambientais. 

 

Palavras-chave: História ambiental, Estado do Conhecimento, Educação Ambiental 
 

 

 

Contributions of a State of Knowledge about Environmental History to the field of 

Environmental Education 
 
Abstract: This article presents the results of a research characterized as the State of Knowledge, where 

the main concepts, themes, methodologies and reference authors from the historiographical field of 

Environmental History were raised. The investigation operated on data from the theses and 

dissertations database, from the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). To 

carry out the diagnosis, searches were carried out between the years 2007 to 2018, with the keyword 

"Environmental History" in the indexes of "abstracts" and "title". The main objective of the study is to 

draw a synthetic mapping of the area, thus pointing out only the most relevant elements. It was found 

that the concepts of landscape, memory, interdisciplinarity and environmental complexity were the 

most used by researchers; the agrarian theme, of environmental conflicts, about environmental 

movements and appropriation of the environment by man were the most recurrent; the methodological 

processes of ethnography, oral history, qualitative research and case study presented themselves as the 

most used in research; finally, authors such as José Augusto Pádua, Donald Worster and José Augusto 

Drummond were found to be the most cited. The work offers a clear and synthetic outline to the 

historiographic field, ideal for those seeking new references for the training of environmental 

educators. 
 
Keywords: Environmental history, State of Knowledge, Environmental Education 
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados do levantamento de 

dados caracterizado como “estado do conhecimento”, a respeito das teses e dissertação sobre 

História Ambiental (HA), encontradas no banco de teses e dissertações, da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertação (BDTD), entre os anos de 2007 e 2018. O principal intuito 

desta pesquisa, foi realizar uma análise de forma sintética, sobre está área do conhecimento, 

visando auxiliar, novos pesquisadores que tenham interesse neste campo de estudo, a se situar 

de maneira mais assertiva sobre as discussões da (HA) e apontar como esta área do 

conhecimento pode contribuir com novas perspectivas para a formação de educadores 

ambientais.   

 A investigação buscou identificar e expor, algumas das principais tendências 

dentro das referidas pesquisas no território nacional, evidenciando de forma pontual os 

principais conceitos utilizados nos trabalhos, métodos de investigação, temáticas de estudo e 

os três principais nomes de referência para a área. Esta opção por dados reduzidos se deu 

principalmente por este estudo possuir um relatório de mais de trinta páginas que são 

incompatíveis com o modelo de trabalho pretendido para o evento. 

 

Metodologia 

 Nesse capítulo é demonstrado como foi empregado o processo de análise de conteúdo 

aplicado no trabalho. É descrito nessa sessão, a forma como foi realizada a seleção, coleta, 

catalogação e por fim, exame dos dados levantados para este artigo. Esta pesquisa se trata de 

uma investigação exploratória e descritiva, de base qualitativa e quantitativa.  

Trabalha-se por uma avaliação dos dados, onde a metodologia é reconstruída conforme 

as informações vão se revelando ao pesquisador, como será visto nos próximos capítulos. Os 

processos metodológicos são seguidos a ‘priori’, mas foram sendo reconstruídos conforme as 

problemáticas de pesquisa vieram à tona. 

 

Metodologia de busca na base de dados. 

Esta pesquisa elegeu ao Banco Digital Brasileiro de Teses e Dissertações da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) para operar a investigação, pois este é a 

maior reserva de dados referentes a tipologia de pesquisas aqui investigadas e por possuir um 

complexo mecanismo de busca de trabalhos em seu site.  
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Desta forma, no dia 07/05/19 as 22:00, foram buscados nos indexadores “Título” e 

“Resumo” as palavras-chave “História Ambiental”. O resultado apresentou 71 pesquisas, 

entretanto, nem todas possuíam os termos buscados e havia trabalhos repetidos. 

 A problemática inicial se deu, pois foram apontadas teses que possuíam as palavras 

história e ambiental, mas não se tratavam de pesquisas da área, como, por exemplo a pesquisa 

“Educação Ambiental e o teatro na história: uma experiência em Balbino, Cascavel, Ceará”. 

Percebe-se que a pesquisa em questão possuía aos termos buscados, mas não na ordem correta 

e não se tratava de um estudo em História Ambiental. 

Desta forma, foram a analisadas todos os trabalhos e selecionados apenas os que 

possuíam os termos da maneira correta. Contudo, por algum motivo que não se sabe explicar, 

o banco de dados também realiza de forma automática o levantamento de pesquisas com 

temática relacionada a História Ambiental, apesar do indexador “assunto” não ter sido 

utilizado no campo de busca. Um exemplo para elucidar é a Tese “História e Ambientalismo 

no Vale do Rio dos Sinos”. Ela não apresenta os termos buscados, entretanto, possui a temática 

pretendida e constou na seleção aplicada. 

Temendo deixar materiais com potencial para análise de fora do “corpus” a ser criado, 

foi decidido por ampliar a busca a um terceiro indexador junto aos anteriores, o de “temática”. 

A literatura recomenda que Estados do Conhecimento sejam edificados a parir dos resumos e 

títulos dos trabalhos, entretanto, não parecia correto excluir investigações em potencial por 

puro preciosismo metodológico. 

 
Além disso, o fato do resumo ser considerado um gênero do discurso da 

esfera acadêmica relativamente neutro e estável, que informa objetivamente 

um leitor, que busca desencadear uma única leitura, não impede eo 

pesquisador do “estado da arte” de experimentar uma outra, diferente 

daquela prevista pelo autor e editor, daquela que normalmente faz um 

pesquisador, ao lidar com os resumos, na investigação da produção de uma 

área de conhecimento. Ele pode surpreender-se entendendo cada resumo 

como único e individual porque produzido em determinadas condições de 

produção e de leitura, que pressupõem outro leitor, outra finalidade. 

(FERREIRA,2002,p.269) 
 

Novamente foram encontrados problemas, pois com o terceiro indexador, ocorreu uma 

redução de 71 para 24 trabalhos. Notou-se que uma das mais antigas teses sobre História 

Ambiental, “A História Ambiental da Erva Mate” não estava inclusa nessa nova busca no 

banco de dados. 
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Foi decidido realizar a busca unicamente pelo indexador “Assunto”, verificou-se 

novamente o mesmo problema anterior, entretanto, surgiu uma tese que não havia constado 

na primeira averiguação. 

Colocando todos os problemas e potencialidades na mesa, chegou-se ao entendimento 

que a primeira busca realizada foi a mais frutífera, pois abarcava as pesquisas com a temática 

também, incluiu-se a pesquisa solitária da terceira consulta no então tabelamento que estava 

sendo realizado. 

Ao fim deste processo foram selecionadas 27 pesquisas, que foram encaradas como o 

“corpus” da investigação. Posteriormente, vieram a passar pelos processos de análise de 

conteúdo para investigar se realmente se tratava de teses e dissertações sobre História 

Ambiental. 

 

Metodologia de seleção dos dados 

A primeira etapa da seleção foi escolher quais destas pesquisas apuradas inicialmente 

na busca da base de dados deveriam ser analisadas ou não. Isto se deu, pois nem todas as 

pesquisas levantadas anteriormente se tratavam de trabalhos de história, mesmo se encaixando 

nos paramentos e buscas estipulados outrora. 

 Para resolver este problema, utilizaram-se os seguintes critérios metodológicos. 

Primeiro, só entrariam na seleção de trabalhos a terem os dados levantados, aqueles que 

possuíssem relação com o campo da história, de forma cientifica. Seriam selecionados apenas 

os trabalhos que operassem pesquisas no passado, com tempo e espaço bem definidos, 

utilizando fontes primárias ou que abordassem debates teóricos, historiográficos e 

relacionados a educação e história. Desta forma, dos 27 trabalhos, dois foram excluídos. 

A segunda etapa da seleção foi estabelecer quais informações seriam mais 

interessantes de serem coletadas. A utilização dos manuais e a leitura de outros estados do 

conhecimento foram fundamentais para essa etapa. Desta maneira, foi estabelecido que seriam 

averiguadas: os nomes dos autores; dos orientadores; universidades; programas de pós-

graduação; objetivos; problemáticas; ano de produção e nível de pesquisa, tese ou dissertação. 

Entretanto, estes dados não estarão presentes neste trabalho. 

Os dados selecionados para este artigo foram: os principais autores de embasamento 

teórico das teses e dissertações; metodologias mais citadas; os conceitos mais utilizados; e 

temáticas mais recorrentes. 
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 A metodologia estabeleceu que os resumos poderiam ser suficientes, 

entretanto, notou-se empiricamente que não. Sendo assim, decidiu-se por buscar nos resumos 

e nas introduções das pesquisas, pois é normalmente nesta parte dos trabalhos que 

encontramos estas informações pretendidas. As exceções foram das pesquisas que possuíam 

capítulos isolados para teoria e metodologia. 

 

Metodologia de coleta e refinamento de dados  

O início da coleta se deu através de uma pré-analítico denominado de leitura dinâmica 

ou flutuante. Buscou-se, desta forma, tabelar no Microsoft Excel as seguintes informações: 

título, nome do autor, ano, orientação, instituição, programa de pós-graduação, nível de 

pesquisa, temática, autores de referência para história ambiental, conceitos, métodos, 

problemáticas e objetivos. 

Entretanto, esta primeira fase de leitura dinâmica, levou a uma problemática, que para 

ser resolvida, revelou as categorias iniciais de análise do artigo. Notou-se que nem todos os 

dados coletados eram “objetivos” ao contrário do nome dos autores e instituições. A maioria 

dados buscados ou eram deveras “subjetivos” como por exemplo as temáticas, ou, não 

estavam explícitos, como os objetivos ou conceitos. 

As informações deixadas de fora deste artigo, foram as mais fáceis de serem coletadas, 

pois eram dados encontrados na base e nas páginas iniciais das teses e dissertações. Esses 

dados foram categorizados como dados “objetivos”, pois não abrem margem para qualquer 

discussão, sendo eles: título, autor, orientador, universidade, programa de pós-graduação, 

região e nível de titulação. 

A segunda leva de informações categorizadas foram a dos dados de cunho “subjetivo”, 

sendo eles: temática, autores de referência para história ambiental, conceitos, métodos, 

problemáticas de pesquisa e objetivos. Cabe ressaltar, que mesmo muitos destes dados 

aparentemente parecerem objetivos, não o são. Constatou-se que nem metade dos trabalhos 

possuíam problemática e objetivos bem especificados. 

Muitas vezes, uma mesma pesquisa possuía diversas temáticas em que poderiam ser 

encaixadas, mostrando a necessidade de se criar categorias amplas de assuntos. Não mais 

difícil que isso, foi definir quais eram os métodos e quais eram os autores de referência para 

a História Ambiental, como estabelecer quais eram os conceitos que eram mais valiosos para 

a disciplina e quais não eram? 
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Para resolver estes problemas, foi decidido abandonar a leitura flutuante das 

introduções e partir para uma análise mais profunda e demorada dos trabalhos. Cabe ressaltar, 

que é este ponto onde mais se afasta do rigor científico positivista neste artigo, pois operaram-

se análises de cunho subjetivo para levantar estes dados. Entretanto, leituras anteriores a 

respeito da História Ambiental, ofereceram a ancoragem objetiva necessária para perseguir 

questões como autores de referência, conceitos e metodologias. 

Contudo, buscando critérios que tornassem os dados levantados seguros, optou-se na 

questão dos autores mais referenciados, apontar apenas os dez mais citados, pois, assim, se 

reduz o número de teóricos abordados poucas vezes e que pouco podem contribuir com o 

campo em questão. Porém, neste artigo serão apontados apenas os três mais citados. 

Por obvio, pode-se ter perdidos autores que realmente faziam parte e foram excluídos, 

entretanto, como se trata aqui de um artigo que visa dar indicações de síntese e a construção 

de um mapa mais direto, isso não foi considerado problemático. 

O mesmo sistema foi utilizado para os conceitos temáticos e métodos, contudo 

reduzidos para cinco e não dez. Este fato se dá, pois, apontar conceitos e metodologias errados 

é um fator muito mais problemático do que um autor errado. Desta forma, com um número 

ainda mais reduzido, a possibilidade de algum dado possuir problema é praticamente nula se 

não for inexistente.  Neste artigo serão apresentados apenas quatro. 

Ao fim deste processo de coleta e refinamento de dados, possuíamos 25 pesquisas 

tabeladas em duas categorias e treze aspectos tabelados. 

 

Analise e discussão dos dados 

A metodologia de análise de conteúdo permite verificar a incidência ou mesmo a 

ausência de determinados dados ao longo dos textos, pode-se notar também, as principais 

características que estruturam as informações perseguidas. Os tabelamentos a serem 

apresentados, ajudam justamente a identificar essas ocorrências de forma quantitativa e 

organizada.  

A primeira tabela a ser apresentada e analisada é a dos principais autores de referência 

do campo. Como apontado anteriormente, na sessão da seleção de dados, serão expostos 

apenas os três autores mais citados, apesar disso, são apontados mais dois professores, 

referências em orientações de pesquisas, importantes para o debate. Para ter acesso ao banco 

de dados completo da pesquisa, acessar o arquivo de dados hosteado em nuvem1. 

 

1 https://mega.nz/#F!vrIzGCzS!CxfHi6r2IzGyder7XWu0rg 
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                                            Tabela 1: Dados teóricos  

Teóricos  Quantidade  

Donald Woster 20  

José Augusto Pádua 17  

José Augusto Drummond 15  

                                                        Fonte: Próprio autor. 

A respeito dos dados sobre os principais autores teóricos, a primeira constatação é que 

existem três escritores que de longe, estão à frente dos demais. José Augusto Pádua, Donald 

Woster e José Augusto Drummond que podem ser entendidos como o tripé teórico da (HA) 

Brasileira. Outra constatação é que a (HA), ao menos no Brasil, é uma área onde os autores 

nacionais são referências, diferente de outras áreas. 

 

Orientações 

                                                         Tabela 2: Orientadores 

Orientações  Teses Dissertações  

Eunice Sueli Noradi 3 4 

Paulo Henrique Martinez 1 1 

                                                                 Fonte: Próprio autor. 
 

Destaca-se também, os professores, Paulo Henrique Martinez e Eunice Sueli Nodari 

que são os principais orientadores de pesquisas no Brasil e estão entre os dez mais citados 

entre as referências do campo. Este fato é interessante, pois levanta o questionamento sobre o 

motivo de não ter sido encontradas pesquisas orientadas por Pádua e Drummond, nos bancos 

de dados em questão, lembrando que ambos são professores universitários. 

Em uma busca no banco de teses e dissertações da UFRJ, universidade onde Pádua é 

professor, foi encontrada ao menos uma pesquisa dentro dos critérios estabelecidos para as 

pesquisas contarem neste artigo. A dissertação era orientada pelo pesquisador em questão. 

Entretanto, mesmo buscando pelo título desta pesquisa, no banco de dados selecionado para 

este artigo, não foi encontrada a pesquisa requerida. 

Não se sabe ao certo explicar o motivo deste problema, se foi erro do banco de dados 

pesquisado ou da UFRJ. O que se pode concluir é que provavelmente existem muitas outras 

teses e dissertações sobre História Ambiental nos bancos de dados das universidades 

brasileiras, e que para ser realizado um estado do conhecimento completo de todas as teses e 
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dissertações, o pesquisador empenhado na tarefa deverá analisar banco por banco, evitando 

apenas repositórios gerais como o da CAPES ou  BDTD. 

Voltando aos dados da tabela anterior, apesar de os principais autores de referência 

serem brasileiros, aponta-se um elevado número de teóricos estrangeiros, em especial dos 

Estados Unidos da América. A explicação para isso é simples. A América do Norte é o grande 

berço da História Ambiental como campo historiográfico por isso esta enorme incidência. 

 

Conceitos 

Diretamente relacionada as referências teóricas, estão os conceitos utilizados por estes 

autores e encontrados na pesquisa. Como explicado no capítulo de seleção dos dados, serão 

apresentados apenas os cinco conceitos mais utilizados, A tabela completa pode ser 

encontrada no banco de dados hosterado em nuvem. 

 

                                Tabela 3: Conceitos 

Conceitos Quantidade  

Interdisciplinaridade  15  

Paisagem 13  

Complexidade 8  

Memória  7  
   

                                       Fonte: Próprio autor. 
 

Nota-se que “Interdisciplinaridade” e “Paisagem” são conceitos chave para produção 

da (HA). Os manuais de pesquisa apontam a impossibilidade de realizar investigações em 

(HA) sem o uso de conceitos e métodos de outras disciplinas, em especial da Ecologia e da 

Geografia. Desta maneira, notou-se tanto o uso de outras disciplinas nas pesquisas quanto a 

utilização da palavra “interdisciplinar” nos estudos. 

A (HA) busca justamente no conceito de Paisagem construído pelos geógrafos, um 

elemento que sirva tanto de nexo explicativo para as pesquisas quanto de contextualização 

ambiental. 

 Neste tabelamento, notou-se um número expressivo de conceitos como Complexidade, 

Gaia, Sistêmico, Pensamento Complexo, Complexidade Ambiental. Em uma leitura mais 

contextual, acredita-se que estes fazem parte do mesmo paradigma, que estrutura a Ecologia 
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e por sua a vez a Ecologia Política, que pode ser uma das bases epistemológicas da (HA), 

como será apontado posteriormente. 

O paradigma aqui apontado é o que Edgar Morrin denomina de Pensamento 

Complexo, ou simplesmente Complexidade. Assim como a (HA), esta teoria propõe um 

diálogo interdisciplinar entre as ciências, compreendendo os fenômenos como um “Todo” e 

não apenas como partes a serem analisadas. 

Outro autor que trabalha com este conceito e também com a História Ambiental é o 

economista da sustentabilidade Enrique Leff. Este desenvolve o que chama de Complexidade 

Ambiental e aponta em seus escritos tal epistemologia como uma das bases para se 

desenvolver a (HA). 

Outro conceito importante aqui a ser destacado é o de “Memória”, sendo um dos 

mais citados. A memória está quase sempre associada a paisagem nas pesquisas, o que nos 

leva a especular que talvez sejam conceitos que devam ser utilizados de forma simbiótica 

nas investigações em HA. O conceito de memória também está sempre muito ligado a 

metodologia da história oral, e esta, no que lhe concerne, é uma das mais citadas como as 

principais ferramentas metodológicas utilizadas pelos pesquisadores de (HA). 

 

Métodos 

                                      Tabela 4: metodologia 

Metodologias  Teses  Dissertações 

História oral 2 12 

Metodologias qualitativas 1 6 

Estudo de caso 0 2 

Etnografia 1 1 

                                                Fonte: Próprio autor. 

 

A história oral é de longe a principal metodologia utilizada e não foi possível 

desassociá-la do conceito de memória, algo normal, visto que teoria e método fazem parte de 

um todo. Entretanto, o interessante destes dados, é que eles levam a uma conclusão óbvia, já 

que se trata de história oral, a grande maioria das teses e dissertações em (HA) possuem sua 

concentração temporal no seculo XX. 
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As metodologias Qualitativas e de Análise Documental são citadas também. Não se 

faz necessária muita discussão a respeito destes dados, pois é padrão indispensável para 

pesquisas em história lidarem com análises documentais e de forma qualitativa. 

O Estudo de Caso parece ser um elemento mais interessante para a análise, pois este 

tem uma ligação estreita com a questão das temáticas das pesquisas, assim como a etnografia. 

Tal metodologia, como aponta YIN (2015), busca estudar fenômenos com temporalidade e 

espacialidade bem definidas. Também exploram os “comos” e os “porquês” do funcionamento 

de determinados fenômenos, buscando ao fim do estudo, lições gerais ou generalizações a 

serem aplicadas em outros estudos. 

 
Perceba que os objetivos de uma generalização analítica ainda é generalizar 

para essas outras situações concretas, e não apenas contribuir para 

construção de teoria abstrata. Além disso, perceba que as generalizações, os 

princípios ou as lições aprendidas de um estudo de caso, podem se aplicar a 

uma variedade de situações, muito além de qualquer definição estrita da 

população hipotética de “casos semelhantes” representados pelo original. 

(YIN,2015,p.45) 
 

O interessante aqui é que boa parte das teses e dissertações buscavam ao fim dos seus 

estudos, apontar contribuições para a preservação do meio ambiente ou mesmo para a 

construção de políticas públicas de proteção ambiental. 

Os termos etnografia e etno-história foram também encontrados nos trabalhos e aqui 

foram encarados como oriundos do método etnográfico. Sendo então a etnografia uma das 

metodologias apontadas na História Ambiental, pode-se apontar, talvez, que exista uma 

ligação com as temáticas da História Ambiental e da Antropologia, assim como, com o estudo 

de caso. Para reforçar tal análise, precisamos lidar com as temáticas mais recorrentes. 

 

                                                  Tabela 5: Temáticas 

Temática Teses  Dissertações 

Transformação da paisagem e uso de recursos naturais 2 11 

Conflitos Ambientais e degradação da natureza 2 6 

Ambientalismo  1 4 

Temática hídrica       1 4 

                                                                 Fonte: Próprio autor. 

 

Uma vez que um dos grandes interesses de análise da (HA) esteja voltado para as 

relações entre homem e ambiente ao longo do tempo, não é de se estranhar que a questão do 

uso de recursos e transformação da paisagem esteja como a temática mais abordada. Aqui, 
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pode-se novamente notar a importância do conceito de paisagem para a História Ambiental, e 

como ele está estritamente ligado à forma de trabalho deste campo historiográfico. 

Os conflitos socioambientais e a degradação da natureza estão em segundo lugar. 

Sabendo das origens da (HA), sua estreita relação com o ambientalismo e todo o universo que 

envolve este movimento social, também não causa estranheza essa temática. Entretanto, o 

interessante deste dado, é que ele é o que reforça importância das metodologias do estudo de 

caso e da etnografia. 

Com o estudo de caso a ligação se dá, pois, as temáticas de conflito e degradação da 

natureza normalmente não estudadas como casos, o Caso de Mariana e Brumadinho são 

exemplos. Também podemos citar a pesquisa “Um estudo de caso sobre o movimento fora 

celulose na cidade de Rio Grande no final dos anos 1980”, como um exemplo no campo da 

história. 

Trabalhos sobre o movimento ambientalista, sua história e lutas de resistência 

socioambiental também foram muito citados. Novamente, sabendo a ligação entre (HA) e 

ambientalismo, não causa estranheza a temática sobre a história de movimentos ambientalistas 

ser uma das mais presentes nas pesquisas. 

A questão alimentar e da agricultura são temáticas interessantes a serem analisadas, 

pois, apontam para uma das formas de operação do campo. A HA tente a transformar, recursos 

naturais ou seres vivos, de objetos de pesquisa para agentes sociais. Na (HA) a maçã, a erva-

mate e a agricultura, mais do que elementos naturais e práticas, são sujeitos da pesquisa. 

A temática hídrica é outro ponto interessante para compreender como opera a HA. 

Normalmente, os recortes geo-espaciais dentro da (HA) são realizados na maioria das vezes 

por regiões hídricas como baias rios e lagos. 

Não existiria espaço para apresentar aqui o conjunto dessa literatura, ainda 

mais em se tratando de um artigo sobre as “bases teóricas” e não sobre as 

“teorias” da história ambiental. A pesquisa em história ambiental, de toda 

maneira, até pelo próprio fato de ser “ambiental”, não costuma se fazer na 

abstração das teorias puras, mas sim nas contradições de lugares e 

experiências vividas. na maioria das vezes, ela se dá por meio de recortes 

geográficos e biofísicos concretos: uma região florestal, uma bacia 

hidrográfica, uma cidade, uma zona agrícola etc (PÁDUA,2010,p.96) 
 

Desta maneira, acredita-se que a recorrência desta temática esteja relacionada à 

questão do recorte geo-espacial proposto pelos manuais de HA. Para além disso, e buscando 

inter-relações entre as metodologias e temáticas, nota-se que Little (2006), propõe que a 
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etnografia dos conflitos socioambientais deve fazer recortes espaciais a partir de regiões 

hídricas. 

Os historiadores ambientais têm usado com sucesso delimitações regionais 

baseadas em biomas, como é o caso da Mata Atlântica no Brasil (Dean,1995) 

ou da Pradaria Grande nos Estados Unidos e Canadá (Worster, 

1979).Estudos sobre a Amazônia fazem delimitações biogeográficas 

utilizando bacias hidrográficas, que também mostram dinâmicas escalares 

fractais (Little, 2001).Uma bacia hidrográfica é simultaneamente uma 

entidade geográfica que contêm distintos ecossistemas, uma área onde 

diversos grupos sociais, com suas respectivas instituições socioeconômicas, 

constroem um modo de vida particular e o locus para mobilização política e 

ambiental em torno do conflito socioambiental.(LITTLE,2006,p.97) 
 

Tanto o estudo de caso de Yin, quanto a a etnografia de Little devem ser aplicadas a 

luz de conceitos baseados em sistemas ou complexos, inclusive, o segundo autor, aponta que 

os estudos da complexidade é uma das principais bases teóricas da Ecologia Política. 

Os conceitos da dialética, da estocástica, da dinamicidade e da evolução 

expressam essa dimensão processual. O uso desses três princípios fez o 

paradigma ecológico se aproximar, nas últimas duas décadas, ao campo de 

pesquisa conhecido como os “estudos da complexidade”(Kauffman, 1991; 

Waldrop, 1992). Acredito que um diálogo entre a ecológica política e o 

paradigma da complexidade pode frear quaisquer tendências para um relapso 

ao reducionismo na teoria ecológica. (LITTLE,2006,p.91) 
 

Pensar sobre as principais temáticas encontradas nas teses e dissertações e como estas 

se relacionam com as metodologias e conceitos, faz surgir a hipotética de que a Ecologia 

Politica possa ter vínculo epistemológico com a História Ambiental.  A forma como Little 

formula a operação de sua metodologia é uma evidencia disso. Entretanto, outro ponto que 

parece corroborar com esta hipótese, são os escritos de Enrique Leff, que apesar de não ter 

sido citado entre as principais referências, contas em um número significativo de trabalhos, 

O autor em questão, apesar de não ser historiador de formação, escreve e pesquisa 

sobre história ambiental, trabalha com o conceito de Complexidade Ambiental, e com a 

Ecologia Política. 

 
Nesta visão, não se consegue conceber a complexidade ambiental como um 

processo enraizado em formas de racionalidade e de identidade cultural que, 

como princípios de organização social, definem as relações de toda 

sociedade com a natureza; a história ambiental se limitaria a estudar as 

formas como diversos modo de produção, formações sociais e estruturas de 

classe se apropriam, transformam e destroem os recursos do seu entorno. 

Todavia, a história ambiental remete à emergência da complexidade 

ambiental que problematiza as relações entre ecologia e economia a partir 

do campo do poder e da cultura. (LEFF,2005,p.13) 
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Ainda é ser cedo para apontar que a ecologia política seja o grande paradigma que 

oriente a (HA), entretanto, é inegável que existe uma ligação entre estes. Desta forma, é 

necessário que se realizem estudos mais profundos e sistemáticos para que se possa confirmar 

ou mesmo descartar está ideia. 

 

Considerações finais  

 

 Considerando todos os aspectos levantados até aqui, pode-se concluir inicialmente que 

para construir um estado do conhecimento bem estruturado e seguro, é necessário se basear 

em bons exemplos e em literatura consolidada, que auxilie a resolver ou ao menos indicar 

saídas para os problemas metodológicos. Ter paciência e reconstruir diversas vezes as tabelas, 

categorizações e metodologias de seleção farão parte do processo. 

Em relação à história ambiental, nota-se que apesar de não ser uma área com extensa 

produção, as suas pesquisas possuem uma unidade metodológica que segue de forma bem 

estruturada o que pede os manuais teórico e metodológicos. Notou-se sobre tudo, que os 

autores mais citados nas pesquisas são de fato os autores que introduziram o campo no Brasil. 

Foram encontradas falhas nos bancos de dados e na busca das informações e desta 

forma, deixa-se claro aqui, que este artigo não abordou todas as teses e dissertações que 

pretendia, mas sim, apenas as que pode encontrar, ficando em aberto para que outros 

pesquisadores interessados a tarefa. 

Parece obvio que existe uma inter-relação entre as temáticas de pesquisa e os processos 

teóricos e metodológicos, onde se pode notar que as bases encontradas na ecologia política 

permeiam boa parte desses processos. Novamente, carece de estudos mais sistemáticos e 

profundos para afirmar que tal teoria assentada no paradigma da complexidade, seja a grande 

base conceitual da História Ambiental, mas de fato existem evidencias que apontam para isso. 

Por fim, este trabalho é indicado para pesquisadores que pretendem iniciar suas 

pesquisas no campo da história ambiental e também para que se possa ter uma ideia do formato 

e da maneira que a História Ambiental se comporta no Brasil. Além disso, parece que as 

perspectivas apontadas pela história ambiental oferecem novos caminhos para uma formação 

de educadores ambientais mais conectados com uma formação sistêmica que fuja das amarras 

do positivismo acadêmico. 
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Primeiros olhares: diálogos possíveis entre a Educação Física Escolar  

e a Educação Ambiental 
Flaviana Silvino1 

 Luciana Dolci 
 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre possíveis interfaces entre a Educação Física escolar e a 

Educação Ambiental dentro do contexto escolar, compreendendo que as duas áreas do conhecimento podem ser 

potentes possibilidades para promoção da formação de cidadãos críticos, ativos e comprometidos com o ambiente 

em que vivem. É uma pesquisa qualitativa e escolhemos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), para 

efetuarmos a análise dos dados. Para a coleta de dados utilizamos a observação participante e a entrevista com 

uma pergunta semiestruturada. Os sujeitos desta pesquisa são quatorze alunos de uma escola pública da cidade 

do Rio Grande/RS. Alicerçamos os nossos estudos na Educação Ambiental crítica, emancipatória e 

transformadora e quanto à Educação Física escolar recorremos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 

que estabelece dentro dos espaços escolares. Ao concluir as análises evidenciamos à interface entre Educação 

Física escolar e Educação Ambiental interferindo nos comportamentos, nos processos educativos e nas relações 

pessoais dos estudantes envolvidos nesta investigação. 

Palavras-chave: Escola; Formação dos Estudantes e Prática Pedagógica. 
 

First looks: possible dialogues between School Physical Education  

and Environmental Education 
 
Abstract: This work aims to reflect on possible interfaces between school Physical Education and 

Environmental Education within the school context, understanding that the two areas of knowledge can be potent 

possibilities for promoting the formation of critical citizens, active and committed to the environment in that 

live. It is a qualitative research, and we chose Content Analysis (BARDIN, 2010), to carry out the data analysis. 

For data collection we used participant observation and the interview with a semi-structured question. The 

subjects of this research are fourteen students from a public school in the city of Rio Grande / RS. We base our 

studies on critical, emancipatory, and transformative Environmental Education and regarding school Physical 

Education we use the National Common Curricular Base (BNCC) and what it establishes within school spaces. 

Upon completing the analysis of this investigation, we highlighted the interface between school Physical 

Education and Environmental Education, interfering in the behaviors, educational processes and personal 

relationships of students involved in this investigation. 
 
Keywords: School; Experiences and Pedagogical Practice. 
 

Primeras miradas: posibles diálogos entre Educación Física Escolar 

 y Educación Ambiental 
 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las posibles interfaces entre la Educación Física 

escolar y la Educación Ambiental dentro del contexto escolar, entendiendo que las dos áreas de conocimiento 

pueden ser potentes posibilidades para promover la formación de ciudadanos críticos, activos y comprometidos 

con el entorno en que viven. Es una investigación cualitativa y elegimos Análisis de contenido (BARDIN, 2010), 

para realizar el análisis de datos. Para la recolección de datos utilizamos la observación participante y la entrevista 

con una pregunta semiestructurada. Los sujetos de esta investigación son catorce estudiantes de una escuela 

pública de la ciudad de Rio Grande / RS. Basamos nuestros estudios en la Educación Ambiental crítica, 

emancipadora y transformadora y respecto a la Educación Física escolar utilizamos la Base Curricular Común 

Nacional (BNCC) y lo que establece dentro de los espacios escolares. Al finalizar el análisis de esta 

investigación, destacamos la interrelación entre la Educación Física escolar y la Educación Ambiental, 

interfiriendo en las conductas, procesos educativos y relaciones personales de los estudiantes involucrados en 

esta investigación. 
 
Palabras clave: Colegio; Experiencias y práctica pedagógica. 
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Introdução  

O presente trabalho tem o objetivo de compreender e de refletir sobre possíveis 

interfaces entre a Educação Física escolar e a Educação Ambiental dentro do contexto escolar 

com o intuito de contribuir na constituição de sujeitos críticos, participativos e comprometidos 

com as suas ações e os seus comportamentos, balizados pela ética ambiental.  Este trabalho 

envolve experiências e investigações relativas à Educação Física escolar em diálogo com a 

Educação Ambiental sendo algo que nos mobiliza enquanto pesquisadoras, pois percebemos 

que estas duas áreas do conhecimento são potentes possibilidades para promoção da formação 

de cidadãos críticos, ativos e comprometidos com o ambiente em que vivem. 

Este trabalho envolve um estudo acerca da Educação Física escolar e Educação 

Ambiental que surgiu a partir de vivências ao ministrar aulas de Educação Física escolar em 

uma escola municipal da cidade de Rio Grande/RS, localizada na periferia da cidade e que 

gerou esta investigação. Podemos dizer que nesta escola presenciamos momentos e 

comportamentos de conflito que não eram justificáveis, tínhamos uma regularidade nas 

agressões e constatamos que qualquer atividade que envolvesse grupos, times ou duplas se 

tornava um desafio, pois, dependendo dos componentes dos grupos, as atividades não eram 

realizadas pelos conflitos gerados na organização dos grupos. 

 Ao tentarmos amenizar os conflitos e em diálogo com a direção e coordenação sobre 

os motivos para tais comportamentos, obtivemos a resposta que era questão familiar, ou seja, 

pais e mães que tinham desavenças entre si (violências, psicológicas, verbais, físicas e sexuais) 

e os filhos como uma forma de retribuir as desavenças carregavam esta conduta para o âmbito 

escolar, reproduzindo dentro da sala de aula os comportamentos de seus responsáveis, 

agressões verbais como: palavrões e xingamentos até chegar às agressões como físicas: chutes, 

ponta pés, socos principalmente nas aulas de Educação Física escolar.   

 Percebemos que os ambientes e seus processos educativos têm relação direta na 

maneira de interagir com o ambiente e com as suas relações pessoais.  Chegamos a esta 

conclusão após a realização de uma investigação realizada no ano de 2017 e que resultou em 

um trabalho2 sobre a violência nas aulas de Educação Física, em que tivemos a oportunidade 

de pesquisar os/as responsáveis pelos processos educativos dos alunos e das alunas de uma 

determinada turma em uma escola pública na periferia da cidade do Rio Grande/RS.  

Algumas perguntas surgem e provocam a nossa reflexão, no entanto, as respostas ainda  

  
2 Trabalho intitulado: “Quando os portões gritam”: discutindo violência das aulas de Educação Física na escola 

ao cotidiano de mulheres.   
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não temos e sabemos que precisamos continuar pesquisando sobre este tema. Os 

questionamentos são: como trabalhar estas questões dos diferentes ambientes em que 

podemos estar inseridos nas aulas de Educação Física? O que estamos aprendendo? O que 

queremos ensinar? Como estamos atuando nas nossas ações docentes? 

 Diante destes questionamentos, surge a necessidade de desenvolver uma nova escrita 

reflexiva sobre as possíveis interfaces entre a Educação Física escolar e a Educação Ambiental 

dentro do contexto escolar, podendo vir a ser potente para a promoção da formação de 

cidadãos críticos, participativos e atuantes dentro das suas realidades e comunidades. 

Os sujeitos participantes desta pesquisa são quatorze alunos do quinto ano do Ensino 

Fundamental pertencentes a uma escola pública da cidade do Rio Grande/RS, situada na 

periferia da cidade. No entanto, esta escola possui alunos oriundos de outros bairros 

localizados nas redondezas da referida escola. Estes quatorze alunos participaram de um 

campeonato municipal de futsal masculino, que aconteceu no dia 1 de junho de 2018, em um 

sábado pela manhã. Este evento esportista é conhecido como o Campeonato das Escolas 

Municipais do Ensino Fundamental do Polo 8, porque são oito escolas participantes e que 

estão localizadas em bairros próximos. 

Escolhemos para a coleta de dados a observação participante para os quatorze alunos 

da referida turma e para a entrevista apenas cinco alunos se disponibilizaram a participar desta 

etapa da investigação. A questão semiestruturada foi a seguinte: Conta como foi o dia do 

campeonato? Qual foi o significado desse dia para vocês?  

Entendemos que a entrevista semiestruturada e a observação participante são 

importantes componentes da realização desta pesquisa. Para nós, a observação participante foi 

importante para entendermos os comportamentos de cada participante e perceber como eles 

se enxergam em suas próprias situações. Para Moreira (2002, p. 52) a observação participante 

é “uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os 

sujeitos, [...] a observação intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais 

[...]”.  

Portanto, mobilizamos os nossos esforços para desenvolver esta investigação que é 

uma pesquisa qualitativa, cuja análise dos dados se deu por meio de Análise de Conteúdo de 

Bardin (2010) que visa por definição das categorias, ou seja, frases ou palavras por meio de 

recorte que mais são recorrentes dentro do material coletado. A Análise de Conteúdo se 

assenta, de modo implícito, na crença de que a “categorização (passagem de dados em bruto 

a dados organizados) não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, mas que 
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dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados em bruto” (p. 147). Para a autora, a análise 

é dividida em três etapas: a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. 

 Na pré-análise é importante organizar os materiais coletados e identificar o que está 

disponível e ainda, nesta fase, é possível avaliar o que faz sentido analisar e o que ainda precisa 

ser coletado. Ou seja, podemos fazer uma leitura flutuante do material, para ver do que se 

trata. Ainda, escolher os que serão analisados. 

 Na segunda etapa, a exploração do material, seria a fase, onde faremos a categorização 

do material, isto é, recorte das unidades de registro e de contexto. As unidades de registro 

podem ser a palavra, o tema, o objeto ou referente, o personagem, o acontecimento ou o 

documento. Para selecionar as unidades de contexto, deve-se levar em consideração o custo e 

a pertinência. 

 E na última etapa, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A interpretação 

dos resultados obtidos pode ser feita por meio da inferência, que é um tipo de interpretação 

controlada. Para Bardin (2010), a inferência poderá “apoiar-se nos elementos constitutivos do 

mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) e o 

seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor” (p. 133). 

 

Interfaces da Educação Ambiental com a Educação Física escolar 

Vale ressaltar que iniciaremos o diálogo entre os temas: Educação Física escolar e 

Educação Ambiental, trazendo as concepções acerca destas áreas do conhecimento a fim de 

elucidarmos as perspectivas em que estamos alicerçando este estudo e, também, para demarcar 

que ainda precisamos continuar percorrendo para avançarmos em questões socioambientais. 

Assim, a concepção de Educação Ambiental que defendemos é aquela centrada no 

engajamento individual e coletivo, no respeito à diversidade de saberes e práticas, na mudança 

de atitudes, na indissociabilidade entre teoria-prática na atividade humana, no cuidado com o 

outro e com o ambiente em todas as suas dimensões. Enfim, acreditamos em uma Educação 

Ambiental para a “formação humana” com o intuito de alcançar a práxis social (LOUREIRO, 

2012, p. 84). 

É importante dizer que no Brasil, a Educação Ambiental, teve mudanças significativas 

se compararmos com os argumentos das primeiras décadas de estudos sobre ela. Antigamente, 

a sua importância estava relacionada à proteção, conservação, preservação dos recursos 

naturais e a sensibilização ambiental.  Essa contextualização deixava de lado aspectos sociais 
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e políticos como: a transformação social, justiça social, o ser cidadão, as relações sociais, os 

processos educativos, pertencimento, autonomia, formação do indivíduo, segundo Loureiro 

(2012, p. 82-83) “não é que não existissem” esses fatores, porém no período em que iniciou 

os estudos sobre assunto, as ideias estavam abafadas pela ditadura e principalmente pelo 

distanciamento existente entre as práticas educativas ambientais e atuação nos grupos 

populares. O desenvolvimento da área de Educação Ambiental no Brasil se deu através de 

experiências da educação popular, como expõe Loureiro (2012), a inserção dos agentes em 

educação popular que adotavam a pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire decidiu e 

marcou a identidade da Educação Ambiental. Um dos desafios lançado à área de Educação 

Ambiental  

é o de busca por abordagens teórico-metodológicas que garantam o 

desenvolvimento de atributos da Educação Ambiental no contexto escolar, 

como a perspectiva interdisciplinar, crítica e problematizadora; a 

contextualização; a transversalidade; os processos educacionais 

participativos; a consideração da articulação entre as dimensões local e 

global; a produção e a disseminação de materiais didáticopedagógicos; o 

caráter contínuo e permanente da Educação Ambiental e sua avaliação crítica 

(LOUREIRO; TORRES, 2012, p.47). 
 

 Desse modo, segundo Guimarães (2007), os educadores ambientais são entendidos 

como interlocutores do conhecimento e produtores de conhecimento e que devem subsidiar 

práticas críticas sobre discursos hegemônicos. Estamos vivendo uma crise ambiental, onde os 

problemas ecológicos e ambientais mostram desníveis significativos que é resultado de um 

estilo de desenvolvimento que se torna nocivo para os sistemas naturais, ou seja, a questão 

ambiental e social possui atravessamentos.  

No que tange à Educação Física escolar, podemos dizer que nos baseamos na Lei de 

Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) ao dizer que a Educação Física escolar se tornou um 

componente curricular que, somados a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997), implicaram em uma proposta em que a ênfase na aptidão física e no 

rendimento, que caracterizava a Educação Física escolar até meados de 1980, foi alterada. 

Atualmente, o objetivo da Educação Física escolar segundo os (BRASIL, 1997) passou a ser 

oportunidade a todos os alunos e alunas para que desenvolvam suas potencialidades, tornando-

os/as seres humanos autônomos e críticos, sabendo respeitar aos outros e se fazer respeitado. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi redigida para todas as disciplinas e etapas 

da Educação Básica - Educação Infantil ao Ensino Médio. Para o Ensino Fundamental, está 

organizada a partir de “quatro eixos de formação” que irão articular os conhecimentos ao 

longo desta etapa de formação, assim subdividida: (i) Letramentos e capacidade de aprender; 
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(ii) Solidariedade e sociabilidade; (iii) Pensamento crítico e projeto de vida e (iv) Intervenção 

no mundo natural e social. (BRASIL, 2016, p.47) e dentro destes eixos (BRASIL, 2016, p. 

436), há cinco unidades de conhecimento: Materiais, propriedades e transformações; 

Ambiente, recursos e responsabilidades; Terra: constituição e movimento; Vida: constituição 

e evolução e sentidos, percepção e interações (IDEM, p.440); para as quais, por sua vez, estão 

definidos os objetivos de aprendizagem. Destacamos que a Educação Ambiental é um tema 

transversal que permeia todas as disciplinas, porém, na prática esta aproximação e feita de 

maneira tímida.  

O Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino, pois 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 (BRASIL, 1988, s/p.). 
 

Assim, a Educação Física escolar junto com as demais áreas do conhecimento, morais 

e intelectuais passam a formar um alicerce consolidado dentro das escolas. A Educação Física 

escolar oportuniza que o sujeito conheça, desfrute e se adapte sobre o saber corporal, sobre o 

movimentar-se, sobre se posicionar dentro da escola, sobre opinar em relação ao meio em que 

vive. Ela pode despertar interesses, sobre fazer atividades físicas, os jogos, exercícios 

corporais, dando autonomia para este corpo que fala.  

 Nesse sentido, a Educação Física escolar, quando não resumida apenas à prática de 

alguns esportes, pode sim, ser um centro de convivência favorável para o aluno. Entretanto, 

só será proveitoso se o professor de Educação Física escolar e a escola tiverem a sensibilidade 

para o desenvolvimento de partilha entre esses indivíduos, porém, como descreve Piccolo 

(1993, p. 13) o papel do professor “é o de criar condições aos alunos para tornarem-se 

independentes, participativos e com autonomia de pensamento e ação. Assim, poderá se 

pensar numa Educação Física comprometida com a formação integral do indivíduo”. E nessa 

perspectiva que buscamos desenvolver as nossas práticas pedagógicas, pois acreditamos que 

conforme a citação acima cabe ao professor ser estimulador por meio de propostas que 

consigam ser coerentes com as realidades dos seus alunos e, assim, promovendo situações 

favoráveis dentro e fora da escola.  

Do mesmo modo, como a Educação Física escolar a Educação Ambiental também 

possui conhecimentos que contemplam os conceitos sociais, morais, éticos e estéticos. A 

Educação Ambiental apresenta como princípios básicos, conforme art. 4º da Lei nº 9.795, de 

27 de abril de 1999 (PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental): 
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I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  
II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; 
 III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 

inter, multi e transdisciplinaridade; 
 IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  
V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
 VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
 VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais. 

 

Ao apresentarmos as concepções acerca das duas áreas do conhecimento, percebemos 

que existem pontos em que elas se entrelaçam e se completam, bem como percebemos que há 

uma ligação entre os princípios da Educação Ambiental com os da Educação Física escolar. 

Ou seja, criar condições favoráveis para que os alunos se tornem independentes, participativos 

e com autonomia em suas ações e pensamentos, a fim de atingir a formação integral do sujeito, 

é uma questão central da Educação Física escolar, sendo verificada como fundamental para a 

efetivação da Educação Ambiental.  

Apresentamos os resultados desta pesquisa a partir da análise realizada e que reunimos 

em uma categoria, a saber: “Os Significados em Participar de um Campeonato Municipal de 

Futebol”.  

 

Os Significados em Participar de um Campeonato Municipal de Futebol  

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos a partir da análise da entrevista e da 

observação participante com os alunos. Observando o objetivo desta pesquisa que é de 

compreender e de refletir sobre possíveis interfaces entre a Educação Física escolar e a 

Educação Ambiental com o intuito de contribuir na constituição de sujeitos críticos, 

participativos e comprometidos com as suas ações e os seus comportamentos, consideramos 

unidades significativas todos os relatos referentes às modificações comportamentais, 

emocionais e cognitivas que ocorreram nos alunos integrantes deste estudo. Apresentaremos 

breves verbalizações extraídas das entrevistas, a título de ilustrar os depoimentos; elas são 

identificadas por nomes fictícios escolhidos aleatoriamente com o intuito de preservar a 

identidade dos estudantes. 

Acreditamos na relação existente entre a professora-mediadora; o educando; a prática 

da Educação Física e a prática da Educação Ambiental a fim de instigar o desenvolvimento 

integral dos alunos. Para nós, o professor é fundamental neste processo, pois ele é o mediador 

que faz com que a interação entre os estudantes ocorra de maneira efetiva, motivando-os para 
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que consigam se adaptar e, assim, se envolvam e participem ativamente na construção do 

próprio conhecimento. Entendemos, também, que o educando é essencial dentro deste 

contexto de ensino e aprendizagem, sem ele nada existiria, ele é o que faz a conexão entre o 

professor e os saberes. Trazemos a Educação Física escolar, pois é a área do conhecimento 

que trabalha com a corporeidade e articulada com a Educação Ambiental pode oferecer ou 

propiciar o desenvolvimento de alguns aspectos na constituição dos sujeitos, dentre alguns 

aspectos destacamos que os envolvidos tiveram a experiência da “socialização, envolvendo o 

aumento da capacidade de trabalhar em grupo; a perda da timidez; o resgate da autoestima e 

da autoconfiança” (DOLCI, 2003 p.36).   

Sob esta perspectiva, apresentamos algumas reflexões com base nas análises dos 

resultados, destacamos aspectos como: a socialização, a cooperação, o fortalecimento das 

relações afetivas, resultantes da participação efetiva dos quatorze alunos, bem como da 

direção e das professoras envolvidas neste estudo. Nas duas semanas em que antecederam o 

campeonato tivemos um movimento muito intenso que gerou na confecção dos uniformes e 

na compra dos tênis de futebol de salão. O uniforme era na cor amarela e foram apelidados de 

“seleção canarinho”, sendo customizado pelas professoras, pela diretora da escola e pela 

supervisora. Em relação aos calçados adequados para jogar, ou seja, os tênis de futsal, 

podemos dizer que foi um momento de muita partilha, pois alguns deles não tinham o tênis 

ou os que tinham, estavam com os mesmos rasgados, furados ou descosturados. Nesse sentido, 

conseguimos arrecadar fundos por meio de contatos com pessoas que contribuíram para a 

compra dos tênis de futsal.  

No entanto, precisamos nos envolver em mais uma questão que se refere à participação 

de três alunos, desse modo, foi necessária uma conversa com os pais, para que os mesmos os 

deixassem participar, os motivos eram muitos, um era por causa da religião; o outro era porque 

teria que ajudar o pai no trabalho e teve outro porque a mãe não acreditava que ele era capaz 

de jogar futebol. Lembramo-nos da fala da mãe: - “pra que tu quer jogar, se não vai te levar 

a nada”. Esta verbalização da mãe é o que nos impulsiona a continuarmos comprometidas 

com a educação, mostrando que existem diversos caminhos e que os alunos podem escolher. 

Participar do campeonato é uma maneira de estar presente em um evento que os alunos 

queriam muito participar e dar esta oportunidade para eles foi como Freire (1980, p. 96) diz 

que “a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate. A 

análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora”.  
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O dia do campeonato era um dia de inverno e organizamos lanches para que não 

jogassem com estômago vazio, pois muitos alunos recebem a primeira refeição na escola. 

Abro um parêntese para explicar que o bairro em que a escola está localizada e que residem a 

maioria dos quatorze alunos há a carência nas condições mínimas de sobrevivência e 

desenvolver um trabalho com os alunos moradores deste bairro foi um momento de muito 

aprendizado, dedicação, comprometimento em que tivemos experiências que nos fizeram mais 

humanas. Temos uma preocupação constante com a questão do ambiente e por isso 

assinalamos que a Educação Ambiental junto com a Educação Física escolar é uma 

possibilidade em tentar recuperar essa cidadania que é invisibilizada pelos órgãos 

responsáveis e pela sociedade, assinalamos este abismo social entre as classes, esta cortina 

invisível que separa e classifica. Fechamos o parêntese. 

Acreditamos que a Educação Ambiental em diálogo constante com a Educação Física 

escolar pode propiciar mudanças favoráveis na formação dos estudantes. Conforme Dolci 

(2014, p. 27) um dos objetivos da Educação Ambiental é a:  

formação de sujeitos para uma nova maneira de agir, de ser e de estar em sociedade, 

envolvendo práticas educativas promotoras da participação do cidadão em grupos 

coletivamente organizados, fortalecendo o diálogo, a tomada de decisão, o 

conhecimento, a transformação social e o direito democrático de participação dos 

sujeitos, individualmente e em grupos, em espaços públicos. 
 

 Apoiamo-nos no conceito de Educação Ambiental crítica, emancipatória e 

transformadora, proposto por Loureiro (2006, 2012) e embasado em uma educação enquanto 

práxis social, a fim de contribuir para o processo de construção de uma sociedade diferente 

do modelo em que se vive hoje, o da lógica capitalista. Para o referido autor, a sociedade que 

se anseia está pautada em um novo patamar civilizatório, no qual a gênese esteja na 

participação política consciente pela construção de uma ética de sustentabilidade pela vida 

dos seres (LOUREIRO, 2006). 

Sendo assim, trazemos a fala de Nicolas que corrobora com o que estamos dialogando, 

pois ele demonstra a vontade em estar nesse campeonato, como ele menciona: “eu sempre 

quis entrar em um time de futebol e a professora de educação física tornou meu sonho 

realidade, eu entrando no time da escola”. Nas palavras de Freire (1996, p. 96), o “bom 

professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do 

pensamento”. Adicionamos a este pensamento a verbalização de Daniel ao nos dizer que “eu 

amei colocar o uniforme e no jogo eu fiquei muito, muito feliz”. E, ainda, podemos assinalar 

que “foi tenso no começo, mas ficou melhor depois, pois eu gosto de correr” (Nicolas), mas 

a vontade em jogar foi maior como podemos verificar nesta fala: “quando eu cheguei aqui eu 
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fiquei muito nervoso, mas consegui segurar” (Henrique). Trazemos para compartilhar as 

ideias de Tozoni-Reis (2008, p. 143) ao ensinar que a “Educação Ambiental é uma atividade 

intencional da prática social” porque proporciona ao desenvolvimento individual do sujeito 

um caráter social nas diferentes relações que ele estabelece em seu cotidiano, seja na relação 

com a natureza, seja na relação com os outros seres humanos; quando nos remetemos ao 

desenvolvimento individual, estamos nos referindo ao desenvolvimento subjetivo, que é 

individual e, consequentemente, repercute em suas ações no coletivo. 

Outro aspecto que destacamos foi o momento em que vestiram os uniformes na escola 

e nos deslocamos para o ginásio de uma escola nas redondezas em que iria ocorrer o 

campeonato, podemos verificar que as experiências foram sentidas e significadas pelo grupo 

de alunos participantes do time da escola. Como diz Davi: “quando a gente botou o uniforme, 

eu falei: mano esta bermuda é muito pequena, mas continuei, andamos até o local do 

campeonato. Quando nós chegamos lá fiquei tenso”. E, ainda: “quando eu vesti o uniforme, 

deu medo, muito medo” (Samuel). Da mesma forma, Henrique assinala: “quando peguei meu 

uniforme pensei que ia pegar a camisa 10, mas quando olhei fiquei com a 13. Aí a gente saiu 

da escola e fomos “trotando” até lá o ginásio do campeonato. Quando a gente chegou lá 

começou o hino, até levantei a bandeira do Brasil. A diretora da escola que estava nos 

recebendo falou que queria um campeonato bom, sem trapaças”. Com estas verbalizações 

dos alunos, lembramos das palavras de Freire (1996) ao se referir a ética como uma marca da 

natureza humana que é indispensável para a convivência em sociedade, sendo assim, para o 

autor a ética é ter a capacidade de uma presença consciente no mundo, fomentando no homem 

a busca pela decisão, pela avaliação, pela liberdade e pela opção, pois desta forma envolve-se 

com profundidade na compreensão e na interpretação dos fatos. 

Vale destacar que o campeonato é composto por vários jogos que acontecem 

simultaneamente e os times vencedores vão avançando no campeonato e chegam até a última 

partida: o jogo final. Podemos dizer que o campeonato trouxe muitas experiências para os 

envolvidos, estamos nos referindo aos alunos, as professoras, a diretora, a vice-diretora, os 

pais e os responsáveis. Como Davi diz: “as duas primeiras partidas eram nossas. A primeira 

eu tomei um gol, mas a gente venceu e eu fiquei aliviado pois a gente venceu. Depois de trinta 

minutos a gente voltou para outra partida, aí veio o medo de tomar gol”. E percebemos que 

a vontade de continuar no campeonato tornou-se um desejo coletivo, “mas eu superei e eu 

achei que a gente ia perder, mas a gente venceu. Deu um frio na barriga, deu uma emoção 

de alegria”. (Samuel), e, ainda, “quando nós vencemos o jogo fiquei mais feliz ainda. Quando 
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começou o jogo, no início e eu fiquei muito animado e feliz.” (Daniel). Como podemos 

assinalar na verbalização do Henrique: “aí começou o campeonato, a gente ganhou de 3x1 

contra o time da escola que estava realizando o campeonato. No começo não entrei, fiquei no 

banco”.  

Visualizamos que os meninos jogaram muito bem, foram passando de fase, até 

chegarem à final. Eles estavam nervosos e nós também, pois eles estavam com uma 

expectativa muito grande em relação ao campeonato. Queremos salientar que éramos as únicas 

mulheres no papel de treinadora e de pesquisadoras dentre todas as escolas participantes. 

Então, sentíamos uma expectativa vinda por parte dos meninos, dos pais, dos responsáveis e, 

até mesmo, dos outros treinadores. Ficaram guardadas nas nossas memórias as lembranças 

desse dia, pois recordamos que teve um momento que olhamos para a arquibancada e os pais 

estavam surpresos pelo ritmo que o time estava jogando durante as partidas.  

Nesse sentido, identificamos que a vontade em continuar no campeonato, bem como 

as expectativas geradas e a confiança com as vitórias no decorrer das partidas de futsal 

propiciaram que nos alinhássemos ao pensamento de Smolka (2006, p.107) ao dizer que a 

“experiência é resultante daquilo que impacta e é compreendido, significado pela pessoa. Há 

um aspecto compreensivo, apreciativo, valorativo nos sentidos da situação vivida”. A 

experiência do campeonato trouxe, conforme expõe Smolka (2006), a sensibilidade e as 

sensações e que foram se tornando significativas, pois a experiência em participar de um 

campeonato produziu alguns efeitos nos estudantes e, consequentemente, percebemos que os 

alunos sentiram e produziram efeitos uns nos outros. Desse modo, compreendemos que as 

“emoções vão se (trans)formando e os sentimentos vão sendo forjados, [...]; as direções e 

orientações das (inter)ações (de quem, para quem, para o que e como as ações se dirigem) 

significam, relacionadas ao movimento, situação e posições dos sujeitos no espaço e no tempo 

(história)” (SMOLKA, 2006, p.108). 

Quando chegou o jogo da final, olhamos para eles e dissemos: “-entrem lá e se 

divirtam”. E eles atenderam ao pedido, jogaram como se fosse uma final de copa do mundo, 

e será que não era? Talvez para muitos sim, como para nós também. Ganhamos e o placar foi 

de 5x0. O juiz apitou e os meninos comemoraram como crianças que são e não estavam 

acreditando, nós, apenas observávamos de fora, cada rostinho, cada sorriso, cada abraço, cada 

agradecimento. Nas nossas memórias, ficou presente que parecia que o tempo tinha parado 

tudo se movia lentamente, até que em nossa direção veio um mar amarelo nos chamando, 

abraçando e agradecendo. Podemos afirmar que é esse sentimento que o esporte proporciona, 
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não é só um futebol, não é só um campeonato, não é só uma atividade extraclasse, é a magia 

que envolve o futebol que estabelece estas relações. Trazemos algumas verbalizações para 

corroborar o que estamos dizendo, “todos os jogos que a gente jogou, nós ganhamos” 

(Henrique); “E a melhor parte foi quando eu meti um gol e uma “caneta”3 ao mesmo tempo, 

mas depois paramos de treinar e fomos para o campeonato. Depois de tanto suor, esforço e 

claro machucados, no fim ganhamos”. (Nicolas) e, nesse sentido, “fomos para a final e eu 

não estava na partida final, no gol, daí o jogador 05 fez pênalti e a tia gritou “-vai 01, vai 01. 

Entrei na partida, cheguei lá e defendi”. (Davi).  O pensamento de Tozoni-Reis (2008, p. 143) 

colabora com o que estamos dialogando, ao dizer que precisamos promover o 

desenvolvimento da “atividade humana, tornando-a mais plena de prática social e de ética 

ambiental” (TOZONI-REIS, 2008, p. 143). Sendo assim, para Tozoni-Reis (2008), a 

Educação Ambiental é o meio para os sujeitos alcançarem a apropriação crítica dos 

conhecimentos, atitudes e valores políticos, sociais e históricos, bem como a capacitação e a 

qualificação necessárias para que se tenha uma ação transformadora responsável em relação 

ao ambiente onde vive.  

É importante destacar que voltamos para escola, caminhando, pois, a escola se 

encontra no mesmo bairro em que aconteceu o campeonato e percebemos que os meninos 

estavam eufóricos com a conquista, cada um queria segurar o troféu e exibiam orgulhosos as 

suas medalhas. Como Samuel disse: “quando eu cheguei no colégio, eu fiquei muito alegre 

por representar a escola. Quando eu fui convidado eu fiquei sem palavras e foi isso. 

Salientamos que no momento da entrega dos uniformes, pedimos que cada um entregasse na 

saída da sala. Sendo assim, o tênis era presente, pois foi adquirido por doação e de repente um 

dos meninos entrega o tênis, no entanto, explicamos que o tênis era dele, era um presente. O 

aluno ficou tão emocionado, tão agradecido, pois não acreditava que era dele, repetia por 

inúmeras vezes: “-é meu mesmo? É pra mim mesmo?”(Lucas). Ao final da partida fizemos 

uma reflexão acerca de tudo que experienciamos e podemos dizer que os acontecimentos que 

vivemos durante o período entre treinos e campeonato, fez pensarmos que precisamos 

propiciar momentos como este campeonato, a fim de motivar os alunos, fazendo com que eles 

se sintam valorizados, felizes, confiantes, participativos, aumentando a autoestima e tendo 

esperança de dias melhores em suas vidas. Nesse sentido, apesar de todas as dinâmicas sociais 

de sobrevivência que eles têm que enfrentar, vimos que enfrentam com o sorriso no rosto. É  

 
 
 3 Caneta é um drible feito entre as pernas do adversário. 
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importante trazer que os alunos agradeceram por ter proporcionado esta experiência para os 

integrantes do time de futebol, como um dos alunos disse: “a treinadora é muito experiente, 

legal e tem muita habilidade, muito obrigada treinadora”. (Daniel). Desse modo, ficamos 

pensando que todos os envolvidos aprenderam porque vivemos uma experiência que foi 

sentida, significada e que levaremos nas nossas memórias todo o aprendizado desse momento.  

Acreditamos que o diálogo entre a Educação Física escolar e a Educação Ambiental 

potencializaram a formação dos estudantes que fizeram parte desta vivência, confiarem em si 

e, também, nos outros, e por saberem que tem alguém que se importa com eles. Desse modo, 

o professor tem o papel muito importante dentro da sala de aula na formação destes sujeitos. 

Assim, acrescentamos que a Educação Ambiental precisa estar presente em todos os espaços 

formais e não formais. E as aulas de Educação Física escolar tornam-se mais um espaço 

propício para debates acerca dos saberes da Educação Ambiental com os alunos.  Nesse 

sentido, afirmamos que ao trabalhar com dois temas que são promissores na formação dos 

estudantes dentro do contexto escolar, compreendemos que existem interfaces entre a 

Educação Física escolar e a Educação Ambiental e elas podem ser potentes possibilidades 

para promoção da formação de cidadãos críticos.  

 

Considerações finais 

 Neste artigo, buscamos compreender e refletir acerca das possíveis interfaces entre a 

Educação Física escolar e a Educação Ambiental dentro da escola com o intuito de contribuir 

na constituição de sujeitos críticos, participativos e comprometidos com as suas ações e seus 

comportamentos.  Identificamos que a Educação Física escolar apresenta princípios que 

dialogam com os da Educação Ambiental, proporcionando que o ambiente escolar seja 

promissor para a construção do conhecimento e para a constituição dos alunos.  

 Com esta pesquisa, conseguimos compreender a partir dos resultados das análises que 

os alunos desenvolveram alguns aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento 

integral do sujeito, como por exemplo: a socialização, a cooperação, o fortalecimento das 

relações afetivas, a perda da timidez, a superação dos limites, o aumento da capacidade de 

trabalhar em grupo; o resgate da autoestima e da autoconfiança, bem como a felicidade em 

participar de um campeonato e a esperança de alcançar os objetivos. Viver experiências 

sentidas e significadas para estes alunos foi um grande aprendizado que ficará na memória de 

cada um. Assim, evidenciamos a existência da interface entre Educação Física escolar e 
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Educação Ambiental interferindo nos comportamentos, nos processos educativos e nas 

relações pessoais dos estudantes participantes deste estudo. 

 Nesse sentido, estamos mobilizando esforços para continuar promovendo o diálogo 

acerca da Educação Física escolar e a Educação Ambiental, pois estamos apresentando os 

primeiros diálogos e intencionamos promover outros diálogos para que a formação humana 

em uma educação com qualidade tenha prioridade. Há poucas produções no campo da 

Educação Ambiental relacionados à Educação Física escolar, fato que destaca a necessidade 

de ampliar pesquisas e produções acerca da temática. Por isso, acreditamos que pesquisar 

sobre o desenvolvimento integral do aluno, por meio da inserção da Educação Física escolar 

aliada a Educação Ambiental podem contribuir para a questão do pertencimento dos 

indivíduos junto as suas comunidades, sendo cidadãos transformadores dentro da sua 

realidade, ou seja, agentes atuantes dentro dos seus espaços. 

Desse modo, embora a Educação Física escolar e a Educação Ambiental apresentem 

especificidades amplas, acreditamos na interface entre elas. Esta interface requer um olhar 

sensível para além dos (as) sujeitos (as) e, também, para além dos muros da escola, das quadras 

de futebol e dos ginásios de esportes. Considerando assim, todas as subjetividades que 

compõem este ser-no-mundo. 
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A linguagem emancipatória como possibilidade de efetivação de saberes necessários ao 

campo da Educação Ambiental na Educação Básica – da Etapa da Educação Infantil 

ao Ensino Fundamental – sob a proposta do DOCTRG. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a Educação Ambiental contida do DOCTRG, enfatizando 

a legislação, bem como sua abordagem e os desenvolvimentos dos saberes necessários para efetivação da 

Educação Ambiental, por meio da linguagem na Educação Básica. No que diz respeito à legislação, apoiamo-

nos naquela contida e que balizou a construção da BNCC e no seguimento o DOCTRG. As diferentes abordagens 

de Educação Ambiental contidas e suas implicações tanto no currículo, como também no que tange ao 

desenvolvimento integral, compreendem as especificidades, ou seja, que atendam a urgência de se pensar um 

currículo que vá ao encontro  à realidade e a construção de uma sociedade justa e com qualidade de vida. Quando 

se  comparam os documentos com a BNCC, verifica-se que não se tem avanços nas questões da Educação 

Ambiental com fins de transversalizar o currículo, ou seja uma ambientalização do currículo.  Pretendemos 

evidenciar que a Educação Ambiental precisa efetivamente estar contida no currículo da Educação Básica e na 

formação de professores objetivando a construção de saberes e conhecimentos para transformação social. Desta 

forma trazemos como fundamental a linguagem como propulsora dos saberes ambientais, vindo a efetivar uma 

proposta de firmar o campo da Educação Ambiental por meio de uma linguagem crítica e emancipatória. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental – Linguagem – Política Pública. 

 

 

 

Emancipatory language as a possibility of realizing necessary knowledge in the field of 

Environmental Education in Basic Education - from the Early Childhood Education to 

Elementary Education - under the proposal of the DOCTRG. 
 
Abstract: This article aims to analyze the Environmental Education contained in the DOCTRG, emphasizing 

the legislation, as well as its approach and the development of the necessary knowledge for the implementation 

of Environmental Education, through language in Basic Education. With regard to legislation, we rely on that 

contained and which marked the construction of the BNCC and following the DOCTRG. The different 

approaches to Environmental Education contained and their implications both in the curriculum, as well as in 

terms of integral development, comprise the specificities, that is, that meet the urgency of thinking about a 

curriculum that meets the reality and the construction of a just society and with quality of life. When comparing 

the documents with the BNCC, it appears that there is no progress in the issues of Environmental Education in 

order to mainstream the curriculum, that is, an environmentalization of the curriculum. We intend to show that 

Environmental Education needs to be effectively contained in the Basic Education curriculum and in the training 

of teachers aiming at the construction of knowledge and knowledge for social transformation. In this way, we 

bring language as a driving force for environmental knowledge, making a proposal to establish the field of 

Environmental Education through a critical and emancipatory language. 
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El lenguaje emancipador como posibilidad de realizar los conocimientos necesarios en 

el campo de la Educación Ambiental en la Educación Básica - desde la Educación 

Infantil hasta la Educación Primaria - bajo la propuesta del DOCTRG. 

 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la Educación Ambiental contenida en el DOCTRG, 

enfatizando la legislación, así como su enfoque y el desarrollo de los conocimientos necesarios para la 

implementación de la Educación Ambiental, a través del lenguaje en Educación Básica. En cuanto a la 

legislación, nos apoyamos en la contenida y que marcó la construcción del BNCC y siguiendo el DOCTRG. Los 

diferentes enfoques de Educación Ambiental contenidos y sus implicaciones tanto en el currículo, como en 

términos de desarrollo integral, comprenden las especificidades, es decir, que responden a la urgencia de pensar 

en un currículo que responda a la realidad y la construcción de una sociedad justa. y con calidad de vida. Al 

comparar los documentos con el BNCC, parece que no hay avances en los temas de Educación Ambiental para 

la transversalización del currículo, es decir, una ambientalización del currículo. Pretendemos mostrar que la 

Educación Ambiental debe estar efectivamente contenida en el currículo de Educación Básica y en la formación 

de los docentes con miras a la construcción de saberes y saberes para la transformación social. De esta manera, 

traemos el lenguaje como motor del conocimiento ambiental, haciendo una propuesta para establecer el campo 

de la Educación Ambiental a través de un lenguaje crítico y emancipatorio. 
Palabras clave: Educación ambiental - Lenguaje - Políticas públicas.  
 

Introdução 

No presente artigo pretendemos trazer uma reflexão acerca da transversalidade do 

campo da Educação Ambiental permeado pela linguagem, enfatizando que os seres humanos 

mobilizam seus conhecimentos frente a situações concretas, pelas práticas que comunicam. 

Nesse intuito, concebemos que linguagem e consciência se encontram imbricadas no processo 

que as constitui. A linguagem como expressão da consciência faz dela a materialidade a ser 

expressa no conteúdo a ser comunicado. Logo, compreendemos que os “saberes ambientais” 

(LEFF, 2015) podem ser efetivados por meio da conscientização do sujeito que fala, ouve, 

escuta e age com e na realidade que se apresenta para ser transformada. Nessa compreensão, 

trazemos os documentos que regulamentam a organização pedagógica dos currículos, onde 

demarca a Área da Linguagem vinculada aos princípios da Educação Ambiental. Todavia, é 

fundante que ambas sejam indissociáveis, tendo em vista que a linguagem, como forma de 

materialização do pensamento, deve estar imbuída na perspectiva freiriana na concepção de 

que dizer a palavra verdadeira é transformar o mundo, sendo essencial reconhecer que 

ninguém pode dize-la sozinho ou para os outros. Sob essa reflexão, o objetivo deste trabalho 

é expor os aspectos necessários para o desenvolvimento de uma linguagem crítica e 

emancipatória no campo da Educação Ambiental a ser propalado desde a Etapa da Educação 

Infantil seguindo ao longo do Ensino Fundamental, para que assim se efetive ao longo da vida. 
 
 

Fundamentação teórica 

A vida em grupo estabeleceu formas de comunicação. Logo, os homens em formação 

chegariam a um ponto em comum: eles teriam algo para dizer. Sob esta reflexão de que como 
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nasceu a linguagem, Cheptulin (1982) afirma que com a linguagem a consciência recebeu uma 

forma material de existência correspondente a sua natureza social. 

Em Marx e Engels (2007, p. 44) encontramos a seguinte afirmação: “A linguagem é 

tão antiga quanto à consciência; a linguagem é a consciência real, prática”, que ao existir 

também para outros homens, existe, portanto, socialmente para mim, o que se alinha à reflexão 

de que a língua comporta a dimensão de sistema em uso, de sistema preso à realidade 

histórico-social do povo, por onde adentram as particularidades, as diferenças de cada grupo, 

de cada pessoa, o que nos permite afirmar que está imersa nas suas condições históricas, nos 

seus anseios e nas suas intenções. 

Já há mais de vinte anos, o renomado autor Geraldi (1985) salientava que imersos 

numa sociedade como a brasileira, que ao apresentar sua dinâmica econômica e política, 

divide, individualiza as pessoas, isola-as em grupos, ao concentrar os privilégios nas mãos de 

uma minoria, acaba por distribuir a miséria entre uma grande parte da população. Destarte, ao 

estar imersa neste contexto não tem como não expressar essa realidade, já que a língua é 

produzida socialmente, produzindo e reproduzindo os fatos do cotidiano está situada no tempo 

e no espaço da vida dos homens. 

Efetivamente, a língua sob a forma de uma entidade concreta não existe, já nos afirma 

Antunes (2009). Ela se torna concreta por meio de seus falantes, que ao estarem numa situação 

social particular ora usam, ora criam os recursos linguísticos para interagirem reciprocamente 

fazendo com que circule a gama de valores culturais que marcam cada lugar, cada situação e 

cada tempo. 

Nossa interpretação da realidade, enquanto adeptos do Materialismo Histórico, tem 

origem a partir de nossas experiências e aprendizagens, isso significa dizer que dependendo 

das interações que temos com meio ambiente, na sociedade e no trabalho, constitui o campo 

essencial do desenvolvimento da linguagem - isso equivale a dizer que o “meio ambiente” é 

o lugar em que essas interações acontecem – de onde emergem as variantes da língua – a sua 

diversidade. 

Nesse movimento, de interação e apropriação no mundo, a criança se constitui e efetiva 

sua participação  cidadã, Vygotsky (1998), em seus estudos sobre o comportamento humano 

e a relação do pensamento com a palavra,  concluiu que o pensamento tem sua própria 

estrutura e que até chegar na palavra é algo que percorre um longo caminho, é capaz de 

produzir e trabalhar coletivamente e o faz através do uso da linguagem. Nesse construto de 

experienciação no mundo, a criança, desde a creche, constrói seu processo de descoberta do 
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mundo, o qual se dá a partir dos sentidos pelos gestos, olhares, sons, fala, nas brincadeiras, na 

produção simbólica, na linguagem, através das relações que estabelece. 

O estudo que desenvolvemos leva-nos a conceber que é preciso favorecer esse 

reconhecimento, mas também garantir o acesso à educação em seu sentido mais amplo, aos 

bens culturais, à saúde e à habitação, ao transporte de boa qualidade, à vida digna de cidadão 

merecedor de ter suas necessidades básicas satisfeitas. 

Salientamos que há um contingente de fatos os quais contribuem para a transformação 

da sociedade como um todo, pois enquanto vivermos numa estrutura social demarcada pelas 

desigualdades profundas, toda tentativa de promover a “ascensão” social dos mais pobres 

caracteriza-se como uma mudança apenas na aparência. 

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 social integral, reconhecendo que todos os instrumentos de controle social, a 

linguagem, talvez seja o mais complexo e sutil (BAGNO, 2006). 

O momento aqui disposto leva-nos a considerar, como princípio importante na 

Educação Básica, construir uma proposta que permita a todos os estudantes ter acesso às 

culturas da leitura e da escrita, tendo como pressuposto essencial o trabalho com a linguagem 

fundamentado nas atividades de oralidade, leitura, análise e produção escrita.  

Assumimos a posição que trazer para nosso estudo autores que advertem que a 

linguagem como interação social consiste numa ação conjunta, recíproca, nos possibilita 

entender que linguagem contextualizada é condição sine qua non para entender o seu processo 

e não apenas o seu funcionamento. 

Ratifica-se a esta posição Marcuschi (2008), ao nos afirmar que a concepção de 

linguagem que sustenta o currículo 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, superando a pedagogia em que o professor se limita a transmitir ou 

repetir o já sabido, ele passa a proporcionar condições para garantir a construção coletiva do 

conhecimento. Aliamos nosso entendimento sobre os estudos da linguagem vista como 

processo de interação também sem nos distanciarmos do entendimento que ela aparece em 

contextos de enunciação definidos, remetendo, sempre, a contextos ideológicos, o que 

corrobora o posicionamento de que nenhuma palavra é neutra, mas sempre carregada de 
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sentido, tanto pelo locutor quanto pelo interlocutor, caracterizando-se enquanto ponte. Para 

Bakhtin (1997), a palavra está sempre carregada de um conteúdo seja de um sentido ideológico 

seja vivencial. Ao corresponder ao seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico, 

estando sempre relacionada à vida. 

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, firmando 

compromissos e vínculos, os quais não existiriam caso não houvesse a fala. 

Posto que a linguagem seja vista como processo de interação, a língua precisa ser usada 

não apenas para a comunicação, também para estabelecer a interação social. Nesse nosso 

estudo perpassando entre Natureza x Homem, Homem x Natureza, Homem x Homem. 

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. 

A vista disso, temos ciência que um grau de abnegação é necessário para que o 

professor recoloque em causa aquilo que ensina, em certos casos depois de muito tempo de 

exercício da docência, porém em contraponto sabemos que não hesitará se estiver convicto de 

que o futuro de seus alunos depende de sua posição frente aos objetivos que defende 

(GERALDI, 1985). 

Nesse sentido, ponderamos que ao assumir esta concepção, o professor deva assumir 

outra postura educacional díspar desta que vem sendo instituída ao longo dos anos, uma vez 

que situa a linguagem como lugar de constituição das relações sociais, onde os falantes se 

tornam sujeitos. Também conceber a importância de apropriar-se do conhecimento científico 

a respeito daquilo que trabalha, pois ao reportamo-nos ao ensino da Língua Portuguesa, uma 

resposta ao “para quê?” envolve tanto outra concepção de linguagem quanto uma postura 

relativamente à educação. 

Nossa postura na pesquisa assume uma diferente concepção de linguagem, em que não 

se propõe apenas uma nova metodologia, porém, um novo conteúdo de ensino que, na 

especificidade deste estudo traz a Educação Ambiental como centralidade de situar o sujeito 

no mundo com o mundo. 

Para que assim se efetive, os seguintes objetivos devem estar interligados: buscar 

transpor, mesmo frente aos limites da escola, a artificialidade que se instituiu na sala de aula 
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quanto ao uso da linguagem, bem como possibilitar, pelo uso não artificial, o domínio efetivo 

da língua padrão em suas modalidades oral e escrita. 

Em consonância com essas posições, fundamentados no suporte teórico que subjaz 

essa concepção de ensino da língua, em diálogo com  documentos suleadores das políticas 

públicas nacionais no que se referem às diretrizes da área da linguagem, concebemos 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. 

Assim disposto, cabem aos professores definirem suas concepções pedagógicas no 

momento em que estabelecem qual irão assumir frente aos objetivos que tencionam. Por 

conseguinte, 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 como posicionar-se, pois as aulas de 

Língua Portuguesa não deve ser lugar onde apenas se consome o dito por um determinado 

público, mas também ser espaço propício para formar opiniões, as quais possam vir incidir 

sobre os demais.  

 

A Educação Infantil, a linguagem, o conhecimento e a vida 

A fim de elucidar o processo de desenvolvimento da linguagem na Educação Infantil, 

cabe dizer que vamos privilegiar a linguagem como produto e elaboração humana, ou seja, 

como forma das crianças se apropriarem do mundo e participarem nele.     

Somos seres de cultura, assim sendo diferenciamo-nos dos demais pela consciência, 

logo pela capacidade de apropriação da linguagem, partindo das inter-relações com o mundo 

e com os outros seres, constituímo-nos e construímos historicidade. Nesse sentido, a 

necessidade de comunicação motiva o desenvolvimento da linguagem, que se organiza na 

forma verbal e escrita, essa primeira podemos dizer que mesmo antes de nascer a criança já 

tem contato com a linguagem verbal.   

Nesse imenso universo permeado de diversas formas de expressão, a criança começa 

a se apropriar do mundo e sua primeira manifestação é o choro, seguido pelos primeiros 

balbucios e no seguimento vai a construindo assim, dando prontidão a essa fala que não se 

esgota.  Conforme afirma Kosík (1976), a verdade não é dada, não está acabada, impressa de 

forma imutável na consciência humana, a verdade é algo que se faz constantemente nas 

relações sociais e por meio delas. compactuamos com o autor supracitado, pois a criança 
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apropria-se da linguagem, a partir das interações que estabelece com o contexto e com seus 

pares, revelando assim seu potencial expressivo e criativo, nesse movimento rompe com os 

limites do conhecimento a partir do diálogo estabelecido com a realidade. 

A linguagem permeia nossa vida por todos os lados, ou seja, a nossa construção 

humana se dá com linguagem e de linguagem. A Educação Infantil é a Etapa onde a criança 

está apropriando-se de todas as formas de expressão para conhecer o mundo e constituir-se, a 

partir das suas experiências com a realidade. A apropriação da fala e o aprender a escutar é 

fundamental para humanizarmo-nos, acresce às possibilidades de inserção no universo 

simbólico. É através da linguagem que a criança aprende a trabalhar com seu mundo 

imaginário, já Bakhtin (1997) apresenta como concepção de linguagem como estando 

sempre  em permanente movimento, logo não está pronta, ela se desenvolve os sujeitos não 

“adquirem” sua língua materna, é nela que por meio dela ocorre o primeiro despertar da 

consciência. 

 Concordamos com essa afirmação por entendermos que a linguagem é viva, repleta 

de significados, ou seja, vamos construindo a consciência e como seres sociais de cultura, 

através das conversas, escutas e  leitura de mundo,  as crianças vão aprimorando seu modo de 

falar, constituindo-se cognitivamente, que se efetiva como participação cidadã.   

Na Etapa da Educação infantil, a criança desenvolve-se num processo crescente que 

vai rebuscando a fala e ao mesmo tempo vai representando seus modos de ver o mundo. Esse 

movimento se dá por conta dos sentidos, como diz Queirós em seu poema “os cinco sentidos”: 

“Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo” (QUEIRÓS, 1999), ajuda-nos a compreender 

que neste caminho dos sentidos (audição, olhar, tato, paladar e olfato) as crianças interagem 

e se apropriam da linguagem e das diversas expressões, são os sentidos que impulsionam a 

outras possibilidades de  experienciar e existir  no mundo. 

Ao evidenciar a importância da linguagem - não somente como a possibilidade de 

informação, porém como possibilidade de diálogo, de participação social, de construção e 

reinvenção da cultura - cabe trazer Vygotsky (1998) para  apoiar-nos nesta compreensão e 

avançar no que diz respeito ao trabalho pedagógico como potencializador no processo de 

ensino - aprendizagem e construção do conhecimento. Na Educação Infantil, a construção do 

currículo do EF assume uma outra perspectiva, objetivando, por meio das interações e 

brincadeiras, desenvolver  propostas pedagógicas que garantam às crianças experienciar e 

explorar outras possibilidades, conforme apontado efetivamente desde as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNEI, 2009) , as quais  favoreçam a imersão das crianças nas 
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diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 

expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. De acordo com o Art.9º das DCNEI 

(2009), as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: 

possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem 

oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos). Nesse 

viés, cabe enfatizar o disposto no DOCTRG (2019), onde tem a compreensão que as múltiplas 

linguagens na Educação Infantil “são promovidas a fim de instigar as diversas formas de 

expressão da criança, com o intuito de potencializar seu protagonismo de forma singular e 

autônoma, como também uma compreensão de mundo e de si mesma” (DOCTRG, 2019, 

p.124). Assim compreendemos que o desenvolvimento consiste na progressiva tomada de 

consciência dos conceitos e operações do próprio pensamento, o que faz por meio da 

linguagem, da possibilidade de falar sobre os processos vividos.    

Cabe destacar que pretendemos refletir sobre o desenvolvimento da linguagem na 

criança, bem como as práticas de leitura e escrita que se desenvolvem desde a mais tenra 

idade, práticas estas que contribuem para que as crianças se apropriem dos modos cada vez 

mais rebuscados da linguagem. 

Nessa esteira de pensamento, adentramos a Etapa do Ensino Fundamental - em que 

tanto Vygotsky (1991) quanto Bakhtin (1997) afirma o quão fundamental é que concebamos, 

a partir de uma perspectiva  de comunicação mais ampla e objetiva,  o ensino da língua na 

escola passando a ter significado muito aquém do ler e do escrever, no entanto no 

desenvolvimento de outros sentidos, como o  do ouvir, do falar, do observar, analisar, 

escrever, considerando a língua produzida fora da escola, em diferentes áreas de 

conhecimento, bem como em diferentes contextos de uso. 

O DOCTRG, aprovado em dezembro de 2019, alinhado a BNCC (2017), destaca que 

a finalidade da Área de Linguagens, componente de Língua Portuguesa, é a de dar 

possibilidade aos estudantes participarem de práticas de linguagem diversificadas, que lhes 

permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e 

linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às 

experiências vividas na Etapa da Educação Infantil. Assim, é de suma importância que os 

estudantes compreendam as especificidades de cada linguagem, no entanto sem se distanciar 

da compreensão necessária do todo, isto é que compreendam que são dinâmicas, em contínuo 

processo de transformação. 
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Assim constituído, ao componente Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental, cabe 

proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, 

de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens (BNCC, 2017) 

Nesta perspectiva, avançam os objetivos no que dizem respeito ao ensino da língua 

na escola, díspar da apropriação estanque de classes gramaticais, antes estudadas fora de um 

contexto de uso, por exemplo. Adentrando a possibilidades de experimento e participação 

efetiva da língua em uso, ou seja, de experienciar contextos em que as práticas de linguagem 

possam, sim, ser significativas, onde oralidade, escuta, leitura, produção escrita constituam-

se de práticas significativas, e não apenas como “exercícios de fixação”, em que se aplicam 

regras estanques, não obstante que sejam carregadas de finalidades compartilhadas com a 

realidade, onde os estudantes possam estabelecer  relações dialógicas entre o dizer e a prática 

socialmente construída.  

 

Pensar o currículo e a transversalidade da Educação Ambiental por meio de uma 

linguagem emancipatória 

Uma análise teórico-metodológica para pensar os caminhos da Educação Ambiental 

na elaboração e concretização de currículos faz-se necessária, tendo em vista a necessidade 

de a Educação Ambiental não estar apenas posta no Projeto Político Pedagógico de cada 

estabelecimento de ensino, todavia de se efetivar conforme preconiza a legislação. Haja vista, 

a emergência, devido ao atual contexto político em que vivemos, que a linguagem seja a 

propulsora de disseminar saberes conquistados em um longo período, e que não deve esvair-

se perante à falta de políticas públicas que sofre este campo, assim como outros, na atualidade. 

Sabendo o quão necessário é considerar todo movimento histórico acerca das lutas e 

conquistas que perpassam o contexto da Educação Ambiental, trazemos para esta 

discussão    a  Política  Nacional  de  Educação Ambiental – PNEA (Lei n.º 9.795/1999), cuja 

Educação Ambiental é definida como “um  processo por meio dos quais  o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e 

competências  voltadas  para conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 

A PNEA determina a inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, 

no intuito de contribuir com a educação para um desenvolvimento sustentável. Logo, é 

nesse   contexto que tal perspectiva foi inserida no ensino básico no Brasil a partir da 
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aprovação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), dentre os anos de 1997 e 1998, 

disposto como “Tema Transversal Meio Ambiente”. O que fica determinado nesta proposição 

é o desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar no âmbito escolar, vislumbrando 

como questão fundamental o tema da sustentabilidade. 

No delinear do avanço das políticas públicas do tema em questão, reportamo-nos 

novamente a 1999, onde assentamos nossa compreensão a Lei n.º 9.795/99 que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental- PNEA em que indica que a Educação Ambiental 

é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente na 

educação escolar em todos os Níveis , Etapas e Modalidades da Educação Básica, assim como 

na Educação Superior. Na educação escolar deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos e 

das instituições de ensino público e privado como uma prática educativa integrada, contínua 

e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal (BRASIL, 1999). 

Cabe considerar , também,  frente à publicação  da Resolução n° 2, de 15 de junho 

de 2012, em conformidade com a  LDB n.º 9394/96 e com a PNEA (BRASIL, 1999),  foram 

estabelecidas as  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental - DCNEA 

(2012) ,as quais, em seu Art. 2, trazem a seguinte definição:  

 
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 

em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental (BRASIL, 2012, p. 2). 
 

Assim constituída, a Educação Ambiental tem de se fazer presente nos Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas, bem como no Plano de Ação de cada instituição escolar, 

desde a Etapa da Educação Infantil, contido no currículo, partindo dos Campos de 

experiências. Perpassando todos os componentes curriculares, em cada área de conhecimento 

no Ensino Fundamental e Médio, como também permear os currículos dos Cursos de 

Graduação, sendo desenvolvida por meio da transversalidade “mediante temas relacionados 

com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2012, p. 15), como 

preconizam as DCNEA, no Artigo 16. 

Nossa análise, aqui, vai ao encontro das políticas públicas no que tange a Educação 

Ambiental na atualidade, no que diz respeito às questões pedagógicas nos documentos 

curriculares ,  as quais estão centradas na Base Nacional comum Curricular – BNCC (2017), 

onde traz, dentre os denominados Temas Contemporâneos a “Educação Ambiental”, 
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entendendo que parcos foram os avanços quanto à inserção da Educação Ambiental no ensino 

formal. 

Ao compreendermos que 

 
O ensino de Língua Portuguesa dá seguimento às práticas de oralidade e escrita 

iniciada na Educação infantil, no campo de experiência “escuta, fala, pensamento e 

imaginação”. No Ensino Fundamental, o texto (oral, escrito, multimodal/semiótico) 

torna-se o centro das atividades de linguagem a serem desenvolvidas, implicando 

um trabalho com a língua não apenas como um código a ser decifrado, tão pouco 

como um mero sistema de regras gramaticais, mas como uma das formas de 

manifestação da linguagem (DOCTRG, 2019, p. 113). 
 

Frente ao exposto, entendemos que é nos Anos Iniciais que devem ser ampliadas as 

possibilidades dos estudantes compreenderem e agirem sobre sua língua, em que tanto o uso 

da leitura quanto da escrita sejam por meio de textos que circulam socialmente, imbuídos de 

sentido e significados. Haja vista que, segundo o referido Documento, o objetivo do ensino da 

língua no Ensino Fundamental seja de 

 
permitir o desenvolvimento crítico e reflexivo do/a estudante como agente de 

linguagem, capaz de usar a língua (falada e escrita) e as diferentes linguagens em 

diversificadas atividades humanas, sendo compreendida como fenômeno cultural, 

histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, 

reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da 

comunidade a que pertencem (DOCTRG, 2019, p. 114). 
 

Reportando-nos novamente a Bakthin (2002), o sentido da enunciação da Educação 

Ambiental está imbricado ao momento histórico em que é produzido, assim sendo, são as 

condições materiais que determinam o sentido e o significado da linguagem que configura que 

Educação Ambiental defendemos e almejamos. Dado um momento histórico, a significação 

constitui-se de forma diferenciada. Conforme o autor supracitado, a multiplicidade das 

significações é o que faz da palavra uma palavra. A significação pertence a um elemento ou 

conjunto de elementos na sua relação com o todo. Sob essa análise, ao abstrairmos por 

completo essa relação com o todo, (isto é, com a enunciação), perderemos a significação. É 

por isso que não se pode traçar uma fronteira clara entre o tema e a significação (BAKHTIN, 

2002). 

Destarte, os sentidos e significados dos enunciados no campo da Educação 

Ambiental estão intrinsecamente relacionados à interação que  ele - campo - tem com os 

professores  que o efetivam , seja   por meio das propostas pedagógicas das escolas,  seja  por 

desencadeamento de projetos nas mais variadas áreas do conhecimento, desde que entendam 

o  ambiente onde a linguagem se materializa e os sentidos que ali se  efetivam. 
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Portanto, ao nos subsidiarmos em Bakhtin (1997), a compreensão dos discursos está 

no entender a língua fazendo sentido, em que  fala é tida  como um espaço contraditório, 

ideológico, uma vez que para o autor a língua é algo concreto, que ela não pode ser estudada 

fora dos quadros sociais visto que seus processos constituídos, seus sentidos são históricos 

sociais. Nesta mesma esteira, afirmamos que a Educação Ambiental não é uma educação 

apolítica, porque é impossível colocar o trabalho cultural fora das discussões sociais. Como 

nas palavras de Pistrak (2011, p. 23) “a neutralidade é uma forma hipócrita de a burguesia 

dominar as massas”. Assim, não podemos deixar nenhum problema ambiental fora das 

questões da política geral. Por assim compreendermos, vemos a possibilidade da importância 

de desenvolver uma proposta de ensino- aprendizagem em que a linguagem, por meio também 

de uma proposta transversal, objetive uma Educação Ambiental revolucionária, para tanto 

imbricada a uma prática pedagógica revolucionária. Ao haver uma Educação Ambiental 

sociopedagógica, com bases em princípios claros e éticos, fundamentados em uma teoria 

sólida para interpretar determinada realidade romperemos com uma prática – em Educação 

Ambiental – sem finalidade social.  

 

Metodologia 

As discussões acerca da linguagem e a transversalidade da Educação Ambiental 

emergiram da necessidade de dar continuidade à pesquisa a qual teve início do processo de 

Mestrado e frente aprovação do Documento Curricular do Território Riograndino, em 

dezembro de 2019 - cabendo salientar  Documento esse alinhado a BNCC -sentimos a 

premência de trazer à discussão as políticas públicas atuais no que tange ao campo da 

Educação Ambiental ser firmado como política pública instituída, cuja conquista não pode 

perder-se frente a tudo que se tem enfrentado em âmbito nacional a respeito das questões 

ambientais.  

 

Resultados e discussões 

Ao adentrar no universo da pesquisa, estamos imergindo nos conteúdos teóricos 

metodológicos, dando início ao nosso processo de pesquisa partindo da efetivação de uma 

política pública em âmbito municipal – DOCTRG – alinhado ao nacional – BNCC. Assim, 

tencionamos dar continuidade às análises de que linguagem é condição sine qua non para 

efetivar uma Educação Ambiental Emancipatória, produtora de um outro modo de vida 

possível. 
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Considerações finais 

Nosso intuito em lançar esta discussão está centrada numa proposta curricular em 

que a área da linguagem , tendo como base o DOCTRG , deste a Etapa da Educação Infantil 

ao Ensino Fundamental, imbuída de uma diferente concepção educativa, em que não se propõe 

apenas uma nova metodologia, porém, um novo conteúdo de ensino que, na especificidade 

deste estudo traz a Educação Ambiental como centralidade de situar o sujeito no mundo com 

o mundo. 

Nesse sentido, ponderamos que ao assumir esta concepção, o professor deva assumir 

outra postura educacional desta que vem sendo instituída ao longo dos anos, uma vez que situa 

a linguagem como lugar de constituição das relações sociais, onde os falantes se tornam 

sujeitos. Também conceber a importância de apropriar-se do conhecimento científico a 

respeito daquilo que trabalha, pois ao reportarmo-nos ao ensino da Língua Portuguesa, uma 

resposta ao “para quê?” envolve tanto outra concepção de linguagem quanto uma postura 

relativamente à educação. 

No momento em que concebemos que  o educador ambiental  tem  suas concepções 

teóricas consolidadas, é condição necessária  - para ele – que identifique as necessidades de 

sua realidade e que, desta forma, assuma uma base teórica sobre o conhecimento da Educação 

Ambiental, criando o seu método de análise da realidade e, consequentemente, tenha a 

possibilidade de confrontá-la com outras teorias que permeiam o campo – é aí que se firma o 

campo da linguagem – por meio de todos os sentidos ler, ouvir, ver, analisar, escrever o 

mundo. Todavia, o que defendemos como necessários são aqueles métodos propulsores do 

desenvolvimento dos sentidos, pois só assim concebemos que é possível a Educação 

Ambiental assumir uma concepção transformadora. 
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Educação Ambiental: um Campo Social/Político de disputas 
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 Leidy Gabriela Ariza Ariza 

 

Resumo: O presente trabalho consiste na tessitura da abordagem inicial do movimento teórico-metodológico 

empreendido na dissertação provisoriamente intitulada “Educação Ambiental nas Escolas da Educação Básica: 

possíveis perspectivas”, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA - FURG). O estudo tem como problema de pesquisa a seguinte 

questão: o que é isso que se mostra de Educação Ambiental crítica e transformadora nas escolas da educação 

básica? Nesse sentido, para adensar as futuras discussões, da pesquisa, este texto apresenta um recorte do Estado 

da Questão (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004) que adensa reflexões sobre a dinâmica e a pluralidade 

das conceituações no campo social da Educação Ambiental. A proposta é compreender e problematizar diferentes 

perspectivas pedagógicas, intrínsecas na práxis da Educação Ambiental. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Perspectivas pedagógicas. Práxis.  

 

 

Environmental Education: a Social/Political Field of Disputes 

 
Abstract: The present work consists of the weaving of the initial approach of the theoretical-methodological 

movement undertaken in the dissertation provisionally entitled "Environmental Education in Basic Education 

Schools: possible perspectives", developed within the ambit of the Graduate Program in Environmental 

Education of the Federal University of Rio Grande (PPGEA - FURG). The study has as research problem the 

following question: what is it that shows up as critical and transforming Environmental Education in primary 

schools? In this sense, in order to densify future research discussions, this text presents an excerpt from the State 

of the Question (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004) that thickens reflections on the dynamics and the 

plurality of concepts in the social field of Environmental Education. The proposal is to understand and 

problematize different pedagogical perspectives, intrinsic in the praxis of Environmental Education. 

 
Keywords: Environmental Education. Pedagogical perspectives. Praxis. 

 

 

La Educación Ambiental: un Campo Social/Político de disputas 

 
Resumen: El presente trabajo consiste en el tejido abordado inicialmente desde el movimiento teórico-

metodológico emprendido en la disertación provisionalmente titulada "Educación Ambiental en Escuelas de 

Educación Básica: posibles perspectivas", desarrollada en el ámbito del Programa de Posgrado en Educación 

Ambiental de la Universidad Federal de Rio Grande (PPGEA - FURG). El estudio tiene como problema de 

investigación la siguiente pregunta ¿qué es eso que se muestra de Educación Ambiental crítica y transformadora 

en las escuelas de educación básica? En este sentido, con el fin de profundizar futuras discusiones de 

investigación, este texto presenta un extracto del Estado de la Cuestión (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 

2004) que engrosa reflexiones sobre la dinámica y pluralidad de conceptos en el campo social de la Educación 

Ambiental. La propuesta es comprender y problematizar diferentes perspectivas pedagógicas, intrínsecas en la 

praxis de la Educación Ambiental. 

 
Palabras clave: Educación Ambiental. Perspectivas pedagógicas. Práctica. 
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Introdução 

As preocupações com a Educação Ambiental partem de diferentes atores sociais, que 

propõem diversas perspectivas de conceber e praticar a ação educativa nesse campo.  Nesse 

sentido, o presente texto demonstra as correntes que perpassam a Educação Ambiental até 

chegarmos à Educação Ambiental crítica e transformadora (LOUREIRO, 2006), que 

atualmente vem se destacando nesse campo. 

Desse modo, este trabalho é um recorte da apresentação teórico/metodológica da 

pesquisa de dissertação, ou seja, do Estado da Questão, desenvolvida no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (PPGEA-

FURG). O Estado da Questão é importante porque configura o esclarecimento da posição do 

pesquisador e de seu objeto de estudo na elaboração de um texto narrativo, a concepção de 

ciência e a sua contribuição epistêmica no campo do conhecimento (NÓBREGA-THERRIEN; 

THERRIEN, 2004). 

Nesse sentido, a proposta é compreender as concepções, as intenções e os objetivos 

para então possibilitar problematizações densas a respeito da práxis em Educação Ambiental. 

Para Loureiro (2006), a negação da homogeneidade simplificadora e o respeito à diferença de 

ideias e aos modos de viver são fundamentais e coerentes com a visão de ambiente enquanto 

complexidade do mundo. As problematizações também consideram a compreensão do 

pertencimento ao lugar, visto se apostar no estudo da potência do lugar e da consciência de si 

enquanto sujeito histórico, como meio propulsor para atuação crítica e transformadora na 

sociedade globalizada. 

Os atores sociais, em consideração a todos os sujeitos, independente de sua atuação 

profissional, envolvidos com a temática da Educação Ambiental, apresentam preocupações 

similares quando se trata de Educação Ambiental, a exemplo, da luta pela vida mais saudável 

e digna. Apesar dessa e de outras consonâncias, esses atores, em especial no ensino formal, 

compreendem a Educação Ambiental de diferentes perspectivas, para conceber e praticar a 

ação educativa. Por isso, é primordial estudar os pressupostos que fundamentam a práxis do 

professor, mesmo que não estejam explícitos, para entender o modo de pensar e a ideologia 

que são basilares na constituição de cada viés de concepção metodológica de Educação 

Ambiental. Desse modo, para abordar essas questões, o diálogo se pauta na multiplicidade de 

propostas conceituais, discutidas por autores como Guimarães (2014), Layrargues e Lima 

(2014), Loureiro (2006) e Sauvé (2005). 
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Neste estudo, o entendimento de “práxis” significa ação transformadora, onde “a 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a 

teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo” (FREIRE, 2018, p. 24). A teoria da 

práxis pedagógica procura não esconder o conflito, a contradição, mas, entende-os como 

intrínsecos à existência humana, explicita-se e se convive com eles. A pedagogia da práxis 

inspirada na dialética considera o homem um ser incompleto, inconcluso e inacabado e, por 

isso, um ser criador, sujeito da história, que se transforma na medida mesma em que 

transforma o mundo (GADOTTI, 2005). 

Na perspectiva da práxis pedagógica, Gadotti (2005), ao pensar a educação do futuro, 

faz referência a sete categorias que perpassam a prática da educação e da reflexão sobre ela. 

As categorias dizem respeito à cidadania, o que implica no tema da autonomia, educar para a 

cidadania ativa.  Planetaridade, compreensão da Terra como um “novo paradigma”. 

Sustentabilidade, tendo origem na economia e na ecologia, observando que, para o autor, o 

desenvolvimento sustentável só pode, de fato, enfrentar a deterioração da vida no planeta, na 

medida em que está associado a um projeto mais amplo, que possibilite o advento de uma 

sociedade justa, equitativa e includente, o oposto do projeto neoliberal e neoconservador. 

Na sequência, apresenta a categoria da virtualidade, que considera toda a discussão 

atual sobre a educação a distância e o uso dos computadores nas escolas e da internet, 

discussão atualmente em voga, devido a Pandemia do Coronavírus. A globalização é a 

categoria que contempla o processo contínuo que reflete na maneira em como a política, a 

economia, a cultura, a educação e história, se constituem. A categoria da transdisciplinaridade, 

por vezes, com significados distintos, como transculturalidade, transversalidade, 

multiculturalidade e outras, como complexidade e holismo, também indicam uma nova 

tendência na educação, que perpassam a práxis. Por fim, a categoria da dialogicidade, sempre 

presente na práxis (GADOTTI, 2005). 

Nessa mesma perspectiva, ainda de acordo com o autor, cabe destacar que a pedagogia 

da práxis não abandona as categorias críticas (marxismo, libertação), mesmo incorporando 

categorias pós-críticas (significação, representação, cultura, multiculturalismo). A questão é 

levar em conta os novos paradigmas da ciência e da pedagogia, sem dicotomizá-los 

burocraticamente, mas tirando deles as necessárias lições para continuar caminhando.  

Nesse sentido, compreender a diferenciação interna de um campo social, a partir de 

uma ordem analítica e política pode produzir um conhecimento mais fiel à realidade do objeto 

ou ao processo observado, contribuindo para o aprofundamento da autorreflexividade do 
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campo da Educação Ambiental. Esses fatores permitem refinar o olhar e, por consequência, 

permite ao sujeito adotar um posicionamento com maior autonomia, escolhendo os caminhos 

pedagógicos, éticos e políticos que melhor atendam a seus interesses (LAYRARGUES; 

LIMA, 2014). 

Destarte, as problematizações destacadas até o momento apontam para a diversidade 

de entendimentos do campo social da Educação Ambiental, em especial, da práxis pedagógica, 

pois este estudo está centrado no âmbito da educação formal. No item a seguir, a metodologia, 

indica os caminhos pelos quais o Estado da Questão (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 

2004), foi conduzido. Em decorrência da análise de leituras, o próximo subtítulo apresenta a 

discussão dos resultados teóricos que refletem a importância da compreensão da pluralidade 

de conceituações na Educação Ambiental. Por fim, as considerações do processo dialógico, 

apontam para a produção e o reconhecimento de saberes diversos na complementaridade dos 

saberes entre os sujeitos. 

 

Metodologia 

O recorte da dissertação de mestrado, apresentado neste trabalho, diz respeito ao 

Estado da Questão (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004) que adensa reflexões sobre 

a dinâmica e a pluralidade das conceituações na Educação Ambiental. Para a realização do 

Estado da Questão, a pesquisa bibliográfica se deu pela escolha dos artigos trabalhados, até 

setembro de 2020, no Grupo de Pesquisa Ciranda Interdisciplinar de Pesquisa em Educação e 

Ambiente (CIPEA), e que dialogam diretamente com o problema de pesquisa. Dentre os textos 

abordados e problematizados neste trabalho estão o de Sauvé (2005), intitulado “Uma 

cartografia das Correntes em Educação Ambiental” e as “As macrotendências político-

pedagógicas da educação ambiental brasileira”, elaboradas por Layrargues e Lima (2014). 

Nesse sentido, o Estado da Questão (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004), 

possibilitará adensar as futuras problematizações da dissertação, que serão decorrentes de 

entrevistas semiestruturadas com professores da educação básica de diferentes contextos 

socioespaciais, e analisadas a partir da Análise Textual Discursiva, proposta por Moraes e 

Galiazzi (2016). A ênfase deste trabalho é na teorização das diferentes perspectivas 

pedagógicas de Educação Ambiental, deste modo, não se discute as etapas da pesquisa e sua 

organização geral. 
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Perspectivas pedagógicas da Educação Ambiental 

 

Cada sujeito predica a sua própria visão de mundo, que é construída a partir das 

relações que tem com outros sujeitos, e respeitar essas diferentes perspectivas é fundamental 

para avançarmos na discussão da práxis em Educação Ambiental. O conhecimento das 

correntes pedagógicas de Educação Ambiental é indispensável para a formação do educador 

ambiental, pois essas se fazem necessárias para a discussão do campo teórico-metodológico. 

Para Loureiro (2006), propor uma base teórica que permita compreender a Educação 

Ambiental numa abordagem crítica e transformadora pressupõe que se entenda a diversidade 

teórica dessa, definindo um posicionamento consistente e distinto de outras possibilidades 

paradigmáticas. 

Diante da diversidade de proposições teóricas, Sauvé (2005), no artigo intitulado 

“Uma cartografia das Correntes em Educação Ambiental”, propõem o estudo de 15 correntes 

de Educação Ambiental (Figura 01). Essas correntes se referem a uma maneira geral de 

conceber e de praticar a Educação Ambiental. Dentre as 15 correntes, sete são apresentadas 

como tendo uma longa tradição em Educação Ambiental (representadas pela cor laranja), 

sendo as outras oito correntes mais recentes (cor verde). 

Figura 01: Correntes Pedagógicas (SAUVÉ, 2005). 

 

Fonte: Vorpagel, 2020. 

 

Nessa direção, cada concepção que fundamenta a práxis de Educação Ambiental tem 

sua contribuição à práxis pedagógica e é válida. Por exemplo, em grandes centros urbanos, os 
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fundamentos da corrente naturalista são usados com frequência para sustentar a ação 

pedagógica. Isso porque, é vista como necessidade para aquele lugar em específico, diante do 

contexto geográfico, social, político e do modo das relações sociais daquele local. Entender a 

existência desse viés é considerar a realidade e a subjetividade dos indivíduos. No entanto, 

essa prática não pode ser estanque, sendo importante problematizar criticamente as situações 

tematizadas.  

Nesse sentido, a corrente naturalista (Sauvé, 2005) é centrada na relação com a 

natureza. O enfoque pode ser cognitivo, experiencial ou espiritual, sendo entendido 

respectivamente como: aprender com coisas sobre a natureza, viver na natureza e aprender 

com ela, associar a criatividade humana à da natureza. Essa corrente é associada ao 

movimento de educação para o meio natural e a certas proposições de “educação ao ar livre”.  

A corrente conservacionista/recursista tem suas proposições centradas na conservação 

dos recursos, tanto no que concerne à sua qualidade como à sua quantidade. A preocupação é 

com a gestão ambiental, sendo comum no meio onde os recursos são escassos. Essa 

perspectiva surgiu em princípio dos anos 70, quando se revelaram a amplitude, a gravidade e 

a aceleração crescente dos problemas ambientais. Adota a visão central de Educação 

Ambiental proposta pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), no contexto de seu Programa Internacional de Educação Ambiental 

(1975-1995). O imperativo de sua ação consiste em modificação de comportamentos ou de 

projetos (SAUVÉ, 2005). Para Guimarães (2014), a perspectiva conservacionista tem como 

predomínio uma visão de mundo liberal, que concebe a sociedade como o espaço da harmonia 

e acredita que sua transformação é decorrência da transformação de cada indivíduo, fato que, 

para o autor, camufla as diferenças sociais relacionadas à dinâmica ideológica dos 

instrumentos de reprodução social. 

Nessa direção, a corrente sistêmica permite conhecer e compreender as realidades e as 

problemáticas ambientais. O enfoque das realidades ambientais é de natureza cognitiva e a 

perspectiva é a da tomada de decisões ótimas. Nesse caso, as habilidades ligadas à análise e à 

síntese são particularmente necessárias. Um exemplo seria o estudo de determinado meio 

ambiente para compreender as relações entre os diversos elementos existentes e identificar, 

por exemplo, as relações causais entre os acontecimentos que caracterizam a situação 

observada (SAUVÉ, 2005). 

Em decorrência, a corrente científica, discutida por Sauvé (2005), se assemelha com a 

corrente sistêmica por causa do enfoque cognitivo. Tem como objetivo, abordar com rigor as 
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realidades e problemáticas ambientais e compreendê-las melhor, identificando mais 

especificamente as relações de causa e efeito. Geralmente, a perspectiva é de compreender 

melhor, para orientar melhor a ação.  

A corrente humanista dá ênfase à dimensão humana do meio ambiente, construído no 

cruzamento da natureza e da cultura. O ambiente é também o da cidade, da praça pública e 

dos jardins cultivados. Desse modo, a porta de entrada para estudar o meio ambiente é 

frequentemente a paisagem, que por sinal é modelada pela atividade humana. A corrente 

humanista convoca também o sensorial, a sensibilidade afetiva, a criatividade. Conhecer 

melhor o meio ambiente permite se relacionar com mais qualidade e, finalmente, estar em 

melhores condições para intervir de maneira qualificada. Por outro lado, a corrente moral/ética 

é aquela onde o atuar se baseia num conjunto de valores, em que o fundamento da relação 

com o meio ambiente é de ordem ética, sendo nesse nível, a intervenção necessária. Dentre as 

correntes éticas, se encontram o antropocentrismo, o biocentrismo, o sociocentrismo e o 

ecocentrismo (SAUVÉ, 2005). 

Nesse sentido, as correntes supracitadas se referem àquelas que tiveram uma longa 

tradição na trajetória da Educação Ambiental, existentes até hoje, e que, por meio de 

problematizações, levaram às próximas conceituações de correntes. Para Loureiro (2006), 

concretamente, cabe aos educadores ambientais entender a profundidade da crise em que 

estamos inseridos, considerando suas causas estruturais, para trabalhar com os sujeitos do 

processo educativo de modo que a própria compreensão do atual momento seja ampliada e a 

informação seja contextualizada, servindo como parâmetro para a construção de alternativas 

da práxis. 

Em decorrência da necessidade de ampliar a discussão, aproximamo-nos da Educação 

Ambiental crítica e transformadora (LOUREIRO, 2006), bem como da corrente holística que 

considera a totalidade de cada ser, de cada realidade, e à rede de relações que une os seres 

entre si em conjuntos, onde eles adquirem sentido. As preocupações estão ancoradas no modo 

psicopedagógico, que diz respeito ao desenvolvimento global da pessoa em relação ao seu 

meio ambiente, e outras numa verdadeira cosmologia que leva a um conhecimento “orgânico” 

do mundo e um atuar participativo em e com o ambiente (SAUVÉ, 2005). 

Nessa direção, a corrente Biorregionalista centra a Educação Ambiental no 

desenvolvimento de uma relação preferencial com o meio local, para criar um sentimento de 

pertença ao lugar e reforçar o compromisso em favor da valorização desse meio. Já, a corrente 

Práxica considera a aprendizagem na ação, pela ação e para a melhora dessa. Sendo que esse 
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processo convida a uma reflexão na ação. Cabe destacar, de que não se trata de saber tudo 

antes de passar pela ação, mas de aceitar aprender na ação e de ir reajustando-a, sendo esse, 

um modo de aprender a trabalhar em equipe (SAUVÉ, 2005). 

A corrente da Crítica Social tem um aspecto importante, visto que ela começa por 

confrontar a si mesma, questionando a pertinência de seus próprios fundamentos e do modo 

de atuar, implicando na questão das correntes dominantes. De acordo com Freire (2018), o 

discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de 

uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de milhões. O sistema capitalista alcança, 

no neoliberalismo globalizante, o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca. Nessa 

direção, a corrente Feminista adota a análise e a denúncia das relações de poder dentro dos 

grupos sociais. Os educadores feministas compreendem que a paixão, as emoções e os 

sentimentos fazem parte do processo de aprendizagem.  

Seguindo nessa perspectiva crítica, a corrente Etnográfica considera o caráter cultural 

da relação com o meio ambiente. Apresenta a ideia de que a Educação Ambiental não deve 

impor uma visão de mundo, sendo necessário levar em conta a cultura de referência das 

populações ou das comunidades envolvidas. A corrente da Ecoeducação está dominada pela 

perspectiva educacional da Educação Ambiental. Não se trata de resolver problemas, mas de 

aproveitar a relação com o meio ambiente para o desenvolvimento pessoal, em vista de atuar 

significativamente e com responsabilidade. 

Por fim, Sauvé (2005) apresenta a corrente da Sustentabilidade que se centra na 

perspectiva de aprender a utilizar racionalmente os recursos de hoje para que haja 

suficientemente para todos e se possa assegurar as necessidades do amanhã. Segundo os 

partidários dessa corrente, a Educação Ambiental estaria limitada a um enfoque naturalista e 

não integraria as preocupações sociais e, em particular, as considerações econômicas no 

tratamento das problemáticas ambientais. Desse modo, a educação para o desenvolvimento 

sustentável permitiria atenuar esta carência. 

A classificação detalhada de Sauvé (2005) traz uma importante contribuição para a 

pesquisa em Educação Ambiental. A autora cartografou as 15 quinze correntes da Educação 

Ambiental, considerando o contexto ambiental dos países centrais que constituem o Norte 

Industrializado. Em outra perspectiva, “As macrotendências político-pedagógicas da 

educação ambiental brasileira”, elaboradas por Layrargues e Lima (2014), se dedicam a 

estudar a temática, a partir da realidade da Educação Ambiental nos países periféricos que 
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pertencem ao Sul Subdesenvolvido, para mostrar a Educação Ambiental, a partir das lentes da 

realidade de outro contexto.  

As três macrotendências como modelos político-pedagógicos para a Educação 

Ambiental brasileira, citadas por Layrargues e Lima (2014), são: as macrotendências 

conservacionista, pragmática e crítica. A macrotendência conservacionista reúne o conjunto 

de práticas que valoriza a dimensão afetiva na relação homem-natureza e que atribui à culpa 

da crise ambiental a um ser humano genérico. Essa tendência apresenta um potencial limitado 

no que se refere à luta pela transformação social, por estar distanciada da dinâmica 

social/política e de seus respectivos conflitos. Contudo, ainda respalda muitas práticas de 

educação ambiental no ensino formal na atualidade. 

Desse modo, a macrotendência conservacionista valoriza a mudança de 

comportamentos e de atitudes individuais, e por ter sua base fundamentada na Ecologia 

Profunda, exalta um esclarecimento sobre a estrutura e o funcionamento de sistemas 

ecológicos. Essa tendência permite se compreender a importância de problematizarmos a 

práxis ambiental para além do cuidado e do preservar, ao passo em que se recorda de Freire 

ao anunciar que: não basta saber ler que “Eva viu a uva”. É preciso compreender qual a posição 

que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com 

esse trabalho (FREIRE, 2019). Logo, essa macrotendência da Educação Ambiental é 

importante por contribuir com a preservação ambiental, todavia precisamos aprender a ler e a 

interpretar o mundo para além do conservacionismo ingênuo. 

Nessa direção, a macrotendência pragmática faz uma leitura racionalista da crise 

ambiental, concentrando a discussão ambiental na reciclagem, nas energias limpas e na pegada 

ambiental/ecológica, mas não realiza um aprofundamento político. Propõe uma Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável, mas sem uma discussão 

sociopolítica sobre o que seria sustentabilidade, sendo, portanto, uma forma de ação 

conveniente à ideologia capitalista hegemônica (LAYRARGUES; LIMA, 2014). Cabe 

destacar que o entendimento teórico de Desenvolvimento Sustentável é diferente de 

Sustentabilidade. 

Nessa perspectiva pragmática, o contexto neoliberal permite que a economia de 

mercado imponha sua lógica e os seus valores de padrão de consumo como um fator de bem 

estar e símbolo da modernidade. Para Layrargues e Lima (2014), esse contexto da lógica de 

mercado parece moldar uma conjuntura específica para a ascensão da macrotendência 
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pragmática, produzindo novos e polêmicos sentidos identitários para a Educação Ambiental 

na atualidade. 

Já, a macrotendência crítica reconhece a dimensão histórica da questão ambiental e a 

indissociabilidade dos aspectos sociais da Educação Ambiental, assumindo aspectos para 

além de comportamentos individuais. Dessa forma, a macrotendência crítica questiona o 

modelo econômico capitalista e os atuais padrões de consumo e produção (LAYRARGUES; 

LIMA, 2014). É importante destacar que tem como base a teoria crítica que fundamenta a 

educação emancipatória Freireana para a prática da Educação Ambiental. Desta forma, o 

presente estudo se aproxima mais, em defesa, da Educação Ambiental crítica e 

transformadora, pois é a que mais dialoga com os pressupostos da totalidade do ser no mundo, 

tendo em vista a militância pelo enfrentamento político das desigualdades e da injustiça 

socioambiental. 

Nessa perspectiva, problematizar as correntes pedagógicas de Educação Ambiental se 

faz necessário para reforçar que não é necessário adotar uma única corrente, por vezes, 

dominante, reproduzida pelos meios de comunicação e, assim, fortalecendo a classe 

predominante. Existem diversas maneiras de se conceber e praticar Educação Ambiental, 

sendo importante cada corrente pedagógica, pois uma leva à construção da outra. Nessa 

articulação, é importante lembrar que as metodologias devem ser fruto de um processo de 

construção com o outro, e não para o outro.  

Conhecer as correntes pedagógicas de Educação Ambiental faz significar a práxis, e 

possibilita maiores articulações da amplitude global com a produção local de significados. 

Esse diálogo pode ser o início de uma reflexão mais crítica e profunda sobre o que se espera 

do futuro. E para isso, se necessita dos subsídios basilares das concepções de Freire (2019), 

que corrobora com a construção da formação de sujeitos críticos. 

Na visão de Reigota (2001), para trabalhar com a Educação Ambiental nos espaços 

educativos formais e não-formais é relevante compreender o conceito de ambiente como uma 

representação social, isto é, uma visão que evolui no tempo e que depende do grupo social em 

que é utilizada. São essas representações, bem como as suas modificações ao longo do tempo, 

que importam: é nelas que se busca intervir quando se trabalha o tema ambiente. E assim, por 

meio de um processo de construção, chegamos até a concepção de Educação Ambiental crítica 

e transformadora problematizada por Loureiro (2006). 

A Teoria Crítica está vinculada às reflexões e às formulações produzidas pelo Instituto 

de Pesquisa Social, conhecido internacionalmente como Escola de Frankfurt. Em termos 
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históricos, a expressão foi formulada por Horkheimer, que presidiu, por quase três décadas, a 

Escola de Frankfurt, ao publicar o conhecido texto “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, no 

ano de 1937. A teoria tradicional é toda aquela que se produz como válida pela ciência 

dominante (positivista), tendo características como a abstração conceitual sem vinculação 

com a realidade concreta, ao partir de modelos que pressupõem a sociedade como algo dado, 

sem historicidade; e segundo, a neutralidade e a objetividade do conhecimento na explicação 

do funcionamento da sociedade (LOUREIRO, 2005). 

Nesse sentido, às práticas pedagógicas, por vezes, não levam em conta o movimento 

da história, os sujeitos e a ciência como prática social inserida em um conjunto complexo de 

relações sociais e suas implicações políticas, econômicas, ideológicas e de poder. Desse modo, 

para Loureiro (2005), romper às características conservadoras e adotar um posicionamento de 

permanente questionamento, com vistas a construir conhecimentos que sirvam para a 

emancipação e para a transformação da sociedade, é a finalidade primeira e última da Teoria 

Crítica. 

As premissas que fundamentam a macrotendência crítica da Educação Ambiental não 

dizem respeito àquelas que apenas pretendem informar, conhecer a realidade, mas que buscam 

“compreender e teorizar na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a 

totalidade que constituímos e pela qual somos constituídos” (LOUREIRO, 2006, p. 

118).  Diante desse emblema, a práxis pedagógica transformadora é aquela que trabalha a 

partir da realidade cotidiana, com a intenção de superar as relações de dominação e de 

exclusão que definem a sociedade capitalista globalizada (LOUREIRO, 2006). 

A Educação Ambiental tem importância histórica e social na busca de superação das 

relações sociais alienadas e, nessa perspectiva, se fundamenta no materialismo histórico-

dialético, por sua ontologia do ser social e por ser uma perspectiva epistemológica crítica-

transformadora. Bem como na pedagogia histórico-crítica, por contribuir no entendimento da 

função social da educação e da escola para a formação humana (LOUREIRO; TOZONI-REIS, 

2016). 

Nessa direção, para Loureiro e Tozoni-Reis (2016), a pedagogia histórico-crítica 

defende a necessidade de identificarmos e incorporarmos nos currículos escolares, os 

conteúdos que emergem da prática social, o que significa “traduzir” a cultura humana, 

incorporá-la ao saber escolar na perspectiva da transformação das relações sociais. Diante do 

exposto, os pressupostos da Educação Ambiental crítica e transformadora, a partir da 

ontologia marxiana, permitem colocar o trabalho e a atividade ontocriadora como elementos 
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fundantes para superar a dualidade subjetividade-objetividade. Ao ter por fundamento do ser 

social, o trabalho, estabelece no processo de produção do conhecimento, uma epistemologia 

crítica das relações sociais. 

O método, por excelência, da Teoria Crítica é a dialética, destacadamente em sua 

formulação, a partir de Marx. Essa tendência pode ser entendida como um caminho de pensar 

e agir relacional e integrador voltado para o entendimento das múltiplas determinações e 

contradições que definem a história (LOUREIRO, 2005). Em outra oportunidade, o autor 

aponta que a demonstração das contradições internas ao capitalismo e à alienação humana 

evidencia a possibilidade histórica de superação do sistema que define as relações nas 

sociedades contemporâneas (LOUREIRO, 2006). 

Assim, a melhor forma de se conhecer a aplicação prática da Teoria Crítica, segundo 

Loureiro (2006), é procurar as iniciativas que atuam sob o prisma da transformação social e 

da emancipação pela crítica da realidade, e pela ação política dos grupos envolvidos com o 

processo educativo, em busca de novas formas de ser e de constituir relações na natureza. 

Para Arrais e Bizerril (2020), a Educação Ambiental crítica e transformadora pode 

favorecer a instrumentalização de atores sociais que possam, além de desvelar a realidade, 

agir de modo coletivo e em um exercício de cidadania para a transformação e intervenção no 

mundo. Isso, principalmente no contexto atual marcado por tantas injustiças, contradições, 

desigualdades e pelo descaso político com o meio ambiente. Os autores apresentam elementos 

estruturantes do pensamento Freireano que fundamentam a Educação Ambiental, com os 

quais se corrobora, sendo eles: diálogo, educação problematizadora e libertadora, processo de 

conscientização, temas geradores, relação horizontal entre educando e educador, ação-

reflexão-ação, e desvelamento da realidade. 

Para Delizoicov e Delizoicov (2014), os procedimentos teórico-metodológicos 

propostos por Freire tem a finalidade de promover a perspectiva crítica e transformadora, 

sendo operacionalizados pela investigação e redução temática. Os autores apontam para a 

necessidade de um coletivo de especialistas, docentes de várias áreas, para o processo crítico 

ser consistentemente concretizado. 

Nessa direção, é fundamental uma conquista de mecanismos participativos para o 

processo da gestão dos problemas ambientais, que garanta a participação dos segmentos 

sociais mais fragilizados nesse processo de negociação, já que os setores públicos e privados 

têm maior capacidade de ocupar o espaço da participação na gestão ambiental. A luta pela 

ampliação do espaço democrático em nossa sociedade, em que a participação possa 
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amplamente se realizar em conjunto, é condição sine qua non para uma Educação Ambiental 

que se pretenda crítica, transformadora (GUIMARÃES, 2014). Aspectos esses, de 

participação para tomada de decisões, que são elementos fundamentais na problematização no 

lugar-escola. 

Considerar a Educação Ambiental crítica e transformadora objetiva a construção de 

espaços educativos que possam superar as ideias hegemônicas, por meio de práticas que visam 

à mobilização de novas condutas para além da mera transmissão de conhecimentos ecológicos. 

E que para além, apostam no protagonismo e na cidadania ativa, na articulação entre os 

diferentes saberes e no exercício de um movimento coletivo para a transformação da sociedade 

(ARRAIAS; BIZERRIL, 2020). É por isso que as discussões das concepções, que podem 

fundamentar a práxis do professor, são basilares em sua constituição docente. 

 

Considerações finais 

No emaranhado do diálogo da práxis em Educação Ambiental, se destaca que muitos 

professores fazem no chão das escolas, onde desenvolvem as práticas docentes, Educação 

Ambiental crítica e transformadora e, no entanto, não compreendem a ação pedagógica nesse 

sentido. Por outro lado, é comum encontrar professores que adotam o discurso de uma 

Educação Ambiental crítica e transformadora e não incluem aspectos sociais, políticos, éticos, 

humanos em sua problematização, fazendo com que sua ação seja fundamentada ainda numa 

perspectiva conservacionista. É primordial atentar que: a prática não reflexiva facilita a 

reincidência de comportamentos racistas, sexistas, intolerantes com religiões não dominantes, 

e o reforço de ideologias que concebem o indivíduo como um eu sem o outro, que se basta e 

que concebe, representa, significa e age sem o outro (LOUREIRO, 2019). 

Destarte, a ideia não é ensinar a Educação Ambiental certa, até porque o certo para um 

sujeito pode, não ser certo, por exemplo, para você, leitor(a). Acredita-se que o diálogo com 

o próximo possa construir parte do caminho em direção a ações pedagógicas mais centradas 

no compromisso com a luta social pela questão ambiental. O estudo empreendido, referente 

às tendências/correntes pedagógicas, não tem a intenção de classificar a ação futura do(a) 

professor(a) em uma perspectiva. E, sim, através dos referenciais de Sauvé (2005), Layrargues 

e Lima (2014), e Loureiro (2006), sistematizar uma cartografia das macrotendências da 

Educação Ambiental que engloba as perspectivas propostas, para compreender as inúmeras 

formas de pensar e praticar a Educação Ambiental no ensino formal. Isso porque, mesmo a 

pesquisa tendo o intento de compreender o que é isso que se mostra de Educação Ambiental 
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crítica e transformadora nas escolas da educação básica, certamente nas entrevistas com os 

professores, diferentes possibilidades vão emergir, mostrando uma multiplicidade de desafios 

práxicos a desvelar. 

Nesse exercício de escrita, apresentamos diferentes caminhos da Educação Ambiental, 

e se elucidou a Educação Ambiental crítica e transformadora, por se acreditar ser o mais 

adequado, tendo em vista, que considera a problematização da totalidade das questões 

ambientais, a exemplo, aspectos sociais, políticos, éticos e globais. Nesse processo dialógico, 

o presente estudo, pode contribuir para a produção e para o aprofundamento de outros saberes. 

Como dizia Newton: “Eu só consegui ver mais longe porque subi nos ombros daqueles que 

me sucederam”. Nessa direção, segue a luta! 
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   Contribuições da educação ambiental na formação de pedagogos e pedagogas.  
 

Larissa Mendes  

Stéphanie Assis 1 

 

 
Caminhando contra o vento 
Sem lenço e sem documento 

No sol de quase dezembro 
Eu vou[...] 

Caetano Veloso 
 
Resumo: O presente trabalho visa contribuir para as discussões acerca das possíveis contribuições que a 

educação ambiental pode fornecer a formação de pedagogos e pedagogas, bem como a importância da mesma 

na formação inicial destes profissionais e a influência na elaboração e desenvolvimento de atividades 

pedagógicas.  O presente trabalho trata-se  de uma pesquisa de campo realizada de forma virtual, com 

possibilidades de continuidade posterior a divulgação deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental, pedagogia, formação de professores.  

 

 

Contributions of environmental education in the training of pedagogues. 
 

Walking against the wind 
Without scarf and without document 

In the sun of almost December 
I'll[...] 

Caetano Veloso 
 
Abstract: The present work aims to contribute to the discussions about the possible contributions that 

environmental education can provide to the training of  pedagogues, as well as its importance in the initial 

training of these professionals and the influence in the elaboration and development of pedagogical activities. 
The research is a virtual field research, with possibilities of continuity after the dissemination of this work. 
 
Keywords: Environmental education, pedagogy, teacher training. 

 

 

Contribuciones de la educación ambiental en la formación de pedagogos. 
 

Caminando contra el viento 
Sin bufanda y sin documento 

Al sol de casi diciembre 
Yo voy[...] 

Caetano Veloso 
 
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a las discusiones sobre los posibles aportes que la 

educación ambiental puede brindar a la formación de pedagogos, así como su importancia en la formación inicial 

de estos profesionales y la influencia en la elaboración y desarrollo de actividades pedagógicas.  
La investigación es una investigación de campo virtual, con posibilidades de continuidad después de la difusión 

de este trabajo. 
 
Palabras clave: educación ambiental, pedagogía, formación docente. 
 

1 stephassisxavier@gmail.com 

82 



 

796  
 

  Introdução 

 Através da troca de experiências entre acadêmicos de pedagogia e pedagogos em 

formação de educadores ambientais, percebeu-se a relevância do impacto de atividades 

teóricas e práticas com a temática ambiental durante a graduação, ratificando-se a necessidade 

de buscar soluções para a carência destas para o desenvolvimento de educadores mediadores 

de transformações sociais, a partir de práticas educativas com respaldo em EA (Educação 

Ambiental). 

 Jacobi (2009, pg6) que traz o conceito de aprendizagem social (Social Learning), 

abordagem metodológica multidisciplinar e interdisciplinar para a compreensão das interfaces 

e abrangência do campo educativo-ambiental, aponta esta como uma possível resposta aos 

desafios da sustentabilidade e integração das interfaces da gestão ambiental participativa. À 

vista disso, uma formação com perspectivas interdisciplinares de EA que transpasse outras 

áreas de estudo para além das ciências da natureza, onde a aprendizagem se construa de forma 

dialógica e coletiva, e respeitando as diversidades culturais, pode contribuir 

significativamente para a formação profissional de educadores em pedagogia. 

   A pesquisa aqui divulgada trata se de uma pesquisa de campo exploratória com o 

principal objetivo a investigação sobre a influência da educação ambiental (EA) na formação 

de pedagogos e a importância da mesma, entretanto, não se trata de uma pesquisa finalizada, 

nosso intuito é que possamos iniciar nossas contribuições, no entanto pretende-se dar 

continuidade ao trabalho aqui realizado para se se possa aprofundar nas contribuições da 

educação ambiental na formação de educadores. 

   Com o objetivo de investigar o potencial formativo da educação ambiental na 

formação de pedagogos e pedagogas, buscamos os aportes teóricos com os temas de educação 

e educação ambiental, como Carvalho (2004), Loureiro (2012), Carvalho e Grun (2005) 

Sauvé(2005) Freire, Figueiredo e Guimarães(2016) e Jacobi(2006), desenvolveu-se uma 

pesquisa de questionário virtual com pedagogos e estudantes em Pedagogia, na qual foi 

divulgada em grupos de alunos, de universidades públicas e privadas no Brasil, bem como de 

professores/pedagogos, dentre as ferramentas de divulgação da pesquisa optou se pelas redes 

sociais como facebook e whatsapp, além de outros meios de comunicação como e-mail.   

  Pensando formas de organização dos conhecimentos construídos acerca do tema no 

presente trabalho, abordaremos uma breve contextualização sobre EA e sua relação com a 

educação e posteriormente iremos buscar dialogar com os relatos levantados pela pesquisa 
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virtual. Em relação a preservação de identidade dos participantes iremos nos referir aos relatos 

como participantes A, B, C. 

    

  Contextualizando a educação ambiental: Uma relação com a educação. 

   A educação ambiental surge no Brasil em meados da década de 60 e 70 em um 

contexto de conflitos socioambientais, entretanto somente em 1999 é contemplada com a Lei 

9.795 da educação ambiental, na qual em seu Art. 1o,  

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. 

 

   Neste período surgem eventos internacionais nas quais discutiu-se questões 

relacionadas à educação ambiental, como a Conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento, no qual é conhecido por ECO 92 ou Rio 92 onde debateu-se 

desde a importância do cuidado com o meio ambiente-natureza à problemas oriundos do 

“desenvolvimento”. Entre os resultados da conferência está a Agenda 21, na qual se trata de 

um acordo entre 179 países para elaboração de estratégias que objetiva o alcance do 

desenvolvimento sustentável.  

   Composta pelo substantivo educação e adjetivo ambiental a EA configura as práticas 

de educação no contexto ambiental, deste modo compreendemos que toda a educação 

ambiental contempla a educação, mas nem toda educação contempla a temática ambiental. 

Com o antigo argumento de que “toda educação é ambiental, assim, toda educação ambiental 

é simplesmente, educação”. Este tipo de argumento parece apenas jogar água fria no que ao 

longo dos anos tem se tentado construir como uma especificidade da prática educativa 

ambientalmente orientada para diluí-la no marco geral da educação. (CARVALHO, 2004. 

Pg17). 

   Deste modo a EA irá se realizar através de práticas educativas específicas no que se 

refere ao ambiental na qual se dedica a formação de sujeitos críticos e ativos nas tomadas de 

decisão e desenvolvimento de suas comunidades. O cerne da educação ambiental é a 

problematização da realidade, de valores, atitudes e comportamentos em práticas dialógicas. 

(LOUREIRO, 2012 pg. 80) sendo assim, a EA irá atuar no ponto “X” do problema, de modo 

que possa instigar os sujeitos a questionarem atitudes repensando seus valores e suas funções 

quanto protagonistas das realidades em que estes se inserem. Logo, ao repensarmos e 
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estudarmos as características da EA e seu viés educacional podemos visualizar a importância 

de se trabalhar a partir desta concepção na formação de educadores, especificamente de 

pedagogos e pedagogas, pois,  

O fazer educativo tem como matéria prima esta espécie de gramática dos 

valores ambientais da sociedade. É dentro deste repertório de sentidos 

sociais que a educação, enquanto prática interpretativa, aciona ênfases e 

constrói, dentro de sua autonomia relativa, uma via compreensiva do meio 

ambiente enquanto campo complexo das relações entre natureza e sociedade. 

[...] (CARVALHO e GRUN, 2005. Pg 180) 

 

   Por certo, o contato do pedagogo(ª) com estudos em torno da EA e com práticas 

voltadas para a EA ainda em sua formação pode auxiliar a pensar suas ações pedagógicas de 

forma crítica, política e buscando a relação natureza x sociedade, auxiliando na valorização 

da EA e distorcendo concepções rasas entre educação e educação ambiental.  

 

  Resultados e discussões  

   Durante a pesquisa realizada, com base nas respostas dos participantes pode se 

perceber que há atividades voltadas para educação ambiental no ensino superior em 

Pedagogia, todavia, ainda encontra se dissuadida pois, 72,7% por cento dos participantes até 

o momento responderam que tiveram atividades voltadas para este campo, no entanto em outra 

questão, quando questionado sobre os tipos de atividades voltadas para EA, destes, 33,3% 

alegam ter tido atividades teóricas e 33,3% raramente tiveram atividades voltadas para EA, 

tanto quanto práticas ou teóricas, ademais, 22,2% responderam ter tido atividades teóricas e 

práticas, 11,1% alegam ter tido atividades teóricas e práticas entretanto somente no/ou voltada 

para o contexto escolar.  

   Quando questionado sobre a importância destas atividades para a formação dos 

entrevistados, em uma escala de 1 à 5, sendo 0 nenhuma e 5 extrema, 88,9% indicou extrema 

importância. Neste hiato, também questionamos aos participantes o que entendem por 

educação ambiental, para que a partir destes relatos possamos nos aprofundar nas relações 

estabelecidas e na importância da EA mesmo de de modo interdisciplinar e transversal na 

formação destes educadores. Dentre os relatos recebidos houve participantes que responderam 

que educação ambiental é uma forma de “conscientização” (Participante A), e que é a, 

“Formação de indivíduos com preocupações ambientais, preservação de 

recursos ambientais e sustentáveis, ou que, É um processo de formação em 

que educa indivíduos e ajudam a ter consciência, saber entre diversos 

métodos de cuidado a natureza, conscientizando-os e ensinando a 

importância de viver em um lugar limpo e saudável sem afetar a saúde 
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pública, que busquem a preservação dos nossos recursos naturais.” 

(Participante B, pedagogo(ª). 

 

  Também houve alguns relatos que descrevem a EA como uma “perspectiva educativa que 

favorece a emancipação do gênero humano a partir da compreensão de que a nossa 

existência depende da existência da natureza. [...] (Participante C) ou que  

“se trata de processo pedagógico, educativo que tem como intencionalidade 

promover o ensino e aprendizagem sobre as questões ambientais, entendo 

que mais do que apenas falar sobre o meio ambiente, a educação ambiental 

deve envolver aspectos políticos, sociais, culturais a fim de promover a 

conscientização e o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes sobre os 

problemas ambientais, problematizando tanto as causas dos problemas 

ambientais (como a interferência humana sobre o meio ambiente, quer dizer 

a nossa responsabilidade sobre o que estamos fazendo com o mundo) como 

as possibilidades de estabelecer uma nova forma de existência cada vez mais 

sustentável para todos que habitam no mundo.”(Participante D, 

pedagogo(ª). 

 

   Apesar de compreendermos a importância de delimitar e estudar qual o viés da 

educação ambiental é trabalhado na formação dos educadores, nosso trabalho não visa fazer 

este delineamento, todavia, é possível visualizar as diferentes correntes de educação ambiental 

que permeiam na formação dos pedagogos e pedagogas, desde uma corrente 

conservacionista/recursista na qual, segundo Sauvé (2005, pg.19-20) 

[..] agrupa as proposições centradas na “conservação” dos recursos, tanto no 

que concerne à sua qualidade como à sua quantidade[...] Quando se fala de 

“conservação da natureza”, como da biodiversidade, trata-se sobretudo de 

uma natureza- recurso. Encontramos aqui uma preocupação com a 

“administração do meio ambiente”, ou melhor dizendo, de gestão ambiental. 

 

   À uma corrente na perspectiva de crítica social, na qual Sauvé (2005, pg31) descreve 

como uma corrente que,  

[...] insiste, essencialmente, na análise das dinâmicas sociais que se 

encontram na base das realidades e problemáticas ambientais: análise de 

intenções, de posições, de argumentos, de valores explícitos e implícitos, de 

decisões e de ações dos diferentes protagonistas de uma situação. Existe 

coerência entre os fundamentos anunciados e os projetos empreendidos? Há 

ruptura entre a palavra e a ação? Em particular, as relações de poder são 

identificadas e denunciadas: quem decide o quê? Para quem? Por quê? Como 

a relação com o ambiente se submete ao jogo dos valores dominantes? Qual 

é a relação entre o saber e o poder? Quem tem ou pretende ter o saber? Para 

que fins? 

 

   Em relação a influência do contato com a EA durante a formação na elaboração de 

atividades, os participantes demonstram em seus relatos que após estudar no campo da EA 

planejam suas atividades partindo de uma concepção na qual refletem suas funções quanto 
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educadores, entre as narrativas colhidas um participante alega que, para sua licenciatura “é 

fundamental pois as ações humanas são prejudiciais ao meio ambiente e se não houver uma 

intervenção direta da educação já nas séries iniciais para as questões ambientais nossa 

sociedade será cada vez mais doente.”(participante E) Outro relato que nos chama atenção se 

refere a própria relação do professor com o mundo para pensar a prática em sala de aula, o 

participante discorre sobre alguns projetos que realizou dentro deste panorama, vejamos, 

A temática da educação ambiental e ecologia estiveram presentes em alguns 

projetos que realizei com as crianças, de forma interdisciplinar, 

principalmente no sentido de destacar que cada indivíduo é um organismo 

vivo, que faz parte de um todo que chamamos de mundo, e que estamos a 

todo momento estabelecendo relações com outros seres e substâncias 

imprescindíveis para nossa vida, ao mesmo tempo que tenho buscado 

destacar que cada um de nós possui uma função única, a fim de 

compreender a importância que cada ser vivo (e não vivo) possui, 

percebendo assim as consequências de nossas ações sobre os outros e sobre 

nós mesmos e o papel que temos na preservação da vida na 

Terra.(Participante F) 

 

   No que se refere a falta de atividades ou contato com conteúdo que trabalhe no campo 

da EA durante a formação do pedagogo trouxemos a narração do participante E, na qual irá 

nos auxiliar em nossa reflexão,  

Ministrei aulas para o 3º ano fundamental no ensino de ciências, realizando 

experiências e focando na temática ambiental e sustentabilidade, levando 

em conta minha 1ª formação (eng. agronômica) dentro do curso da 

pedagogia NUNCA TIVE NADA de ambiental e nenhuma prática 

pedagógica nesse sentido. (Grifos do participante) 

 

   A partir das reflexões trazidas acerca da EA e dos relatos de pedagogos e pedagogas 

sobre suas concepções e estudo sobre a mesma, bem como a influência desta em suas práticas 

retomamos ao parecer de que o desenvolvimento da EA nas instituições de ensino superior 

(IES), delimitadamente nos cursos de graduação em pedagogia é dissuadida, no sentido de 

que está ainda encontra-se afastada dos conteúdos abordados, entretanto, quando explanado 

os pedagogos demonstram maior compreensão do que se trata a educação ambiental, 

facilitando deste modo a elaboração de práticas cada vez mais voltadas para uma educação 

crítica na qual permite que o professor e aluno reflexionem sobre suas ações e relação com o 

meio em que vivem. Por conseguinte,  

Este parece ser um dos caminhos de transformação que desponta da 

convergência entre mudança social e ambiental. Ao ressignificar o cuidado 

para com a natureza e para com o Outro humano como valores ético 

políticos, a educação ambiental crítica afirma uma ética ambiental, 

balizadora das decisões sociais e reorientadora dos estilos de vida coletivos 

e individuais. Aqui, juntamente com uma educação, delineiam-se novas 
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racionalidades, constituindo os laços indenitários de uma cultura política 

ambiental. (CARVALHO, 2004. pg 19) 

 

   Neste sentido, compreendemos a importância de um rompimento com as perspectivas 

idealistas da EA para efetivas mudanças paradigmáticas socioambientais, pois com base nas 

reflexões trazidas por Jacobi (2009), acreditamos que não basta o querer fazer do educador, 

este precisa estar em diálogo e construção permanente com a comunidade, em uma articulação 

horizontal de saberes subjetivos e intersubjetivos. De forma que a educação exerça sua função 

social, inserida em espaços coletivos, instigando o engajamento popular nas questões 

ambientais, em um movimento de co-responsabilização, onde a potência das vivências e o 

sentimento de pertencimento contribuam na formação de sujeitos agentes sociais, 

transformadores de seu meio e co-gestores das relações de ensino aprendizagem da 

comunidade. 

   Para a mediação destas articulações, se faz necessário professores com competências 

sociais e perspectivas dialéticas críticas bem desenvolvidas, visto que os problemas 

ambientais modernos envolvem dimensões políticas e socioeconômicas cada vez mais 

complexas, ao passo que as relações humanas se tornam mais afetivamente distantes, 

desafiando o processo de formação de educadores ambientais que dialoguem com a 

comunidade dentro e para além dos muros da escola. 

   Freire; Figueiredo e Guimarões (2016) trazem em seu trabalho exemplos de 

observações na formação de professores e educadores ambientais no Brasil e na Colômbia, 

segundo os autores,  

[...]na Colômbia, parece que a identidade de educador(a) ambiental já é 

trabalhada nos cursos de licenciatura em educação básica, com ênfase em 

ciências naturais e educação ambiental; ou seja, os egressos da graduação já 

saem com alguma identidade de educador(a) ambiental. 

 

  Os autores ressaltam que no Brasil procura-se trabalhar a educação ambiental de modo 

interdisciplinar não limitando a uma disciplina, entretanto é importante pensarmos os 

diferentes espaços de ensino aprendizagem da mesma para que de fato aconteçam essas 

intervenções de modo formal e informal, entre alguns exemplos de espaços os autores 

destacam o PIBID, 

[...] ressaltamos a potencialidade do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). Discutimos como um espaço capaz de abrigar 

esse ambiente educativo de práxis, em que os(as) licenciandos(as) pudessem 

vivenciar em suas práticas pedagógicas, a realização de novas relações como 

educadores(as), educandos(as) e cidadãos(ãs) em processos de intervenções 

nas escolas de sua atuação. Escolas que, encharcadas de realidades vividas 
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de carências, injustiças e degradações socioambientais, apresentam a vida 

social em sua plenitude e suas contradições. (Freire; Figueiredo e Guimarões 

2016) 

 

   Entre outros espaços que Freire; Figueiredo e Guimarões (2016) indicam estão grupos 

de estudo e pesquisa, outros ambientes formativos que acreditamos possíveis e interessantes 

destacar estão os programas de educação tutorial (PET) entre outros possíveis  programas de 

extensão e eventos organizados pelas IES como seminários, palestras, ou congressos que 

estimulem a pesquisa e o comprometimento no âmbito da educação ambiental, pois, se 

pensarmos no viés que Freire; Figueiredo e Guimarães abordam (2016) a formação é um 

processo que deve nos envolver, ou seja, devemos estar debruçados sobre estes estudos, de 

forma que nos instigue e nos excite a saber sobre, para que isso aconteça acreditamos que uma 

entre as formas de incentivar os alunos a pensar estes estudos é a oferta de programas tão 

importante quanto os citados acima dentro da graduação que abarque na temática da EA. 

 

  Considerações finais 

   Em suma, é possível compreender a importância da educação ambiental na formação 

de educadores, pois podemos perceber através dos relatos obtidos que pedagogos que tiveram 

contato com atividades, sejam práticas ou teóricas voltadas para o campo da educação 

ambiental conseguem desenvolver ou elaborar aulas dentro deste viés. Vale ressaltar que a EA 

no âmbito educacional formal e não formal é lei e precisa ser abordada de forma 

interdisciplinar e transversal, sendo assim deve transpassar entre todas as disciplinas do 

currículo e nas relações existentes dentro das instituições. 

   Compreendemos deste modo que é responsabilidade coletiva das IES, dos colegiados 

e da comunidade acadêmica dos cursos de licenciatura em pedagogia pensarem as formas de 

abranger a EA, entre as diferentes formas que podem se dar estas intervenções e repensar seus 

currículos de modo que abrangem de forma mais sólida, pois, carecemos de reconhecer o 

quanto estamos defasados(as) em nossa formação ao tratarmos dos dilemas contemporâneos 

(Freire, Figueiredo e Guimarães(2016). A EA é um dos caminhos possíveis para a 

desconstrução de concepções tradicionais e que pode auxiliar no pensar crítico dos educadores 

pedagogos e pedagogas, nessa conjuntura, cabe reconhecer que a ação formadora pode ser 

pensada dentro de uma lógica de formAção, ou seja, uma pretensão de criar condições de 

irmos forjando um novo ser mais, fruto de interações críticas e de uma leitura mais ampla da 

realidade. (Freire, Figueiredo e Guimarães(2016). 
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   Tendo em vista as considerações expostas, esperamos que este trabalho possa 

acrescentar nas discussões acerca da da formação do pedagogo mas também na relevância da 

educação ambiental dentro desta formação inicial de modo que possa auxiliar os discentes em 

pedagogia a pensar sua formAção e as IES e colegiados a rever seus currículos e a formação 

de seus discentes no sentido de como a EA pode auxiliar a pensar que tipo de pedagogos e 

pedagogas formamos e o que se espera desta formação. Seguimos pesquisando, dialogando e 

compartilhando saberes. 
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A Educação Estético-Ambiental nas atividades remotas de escola pública e de escola 

privada 

Juliana Duarte Simões1 

Priscila Machado Graça2  

Luciana Netto Dolci3 

 
Resumo: O presente trabalho de pesquisa foi construído com o objetivo de compreender se a Educação Estético-

Ambiental tem sido ofertada nas atividades remotas em redes de ensino distintas, rede pública e rede privada e 

como tem sido desenvolvida. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória e tem como sujeitos duas 

professoras da educação básica que abrem as suas realidades por meio de uma entrevista semiestruturada. A 

análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo Bardin (2000); Franco (2007) e apresenta como 

categoria de análise: Escola pública X Escola Privada: Onde está a Educação Estético-Ambiental? Com esse 

trabalho reconhecemos semelhanças e disparidades nas duas redes de ensino em suas ofertas de ensino remoto. 

Palavras-chave: Educação Estético-Ambiental. Atividades remotas. Redes de ensino. 
 

 

 

Aesthetic-Environmental Education in the remote activities of public and private schools 
 
Abstract: The present research work was built with the objective of understanding whether and how Aesthetic-

Environmental Education has been offered in remote activities in different educational networks, public and 

private networks and how it has been developed. This is an exploratory qualitative research, and its subjects are 

two basic education teachers who open their realities through a semi-structured interview. Data analysis was 

performed using content analysis Bardin (2000); Franco (2007) and presents as a category of analysis: Public 

School X Private School: Where is Aesthetic-Environmental Education? With this work, we recognize 

similarities and disparities in the two education networks in their remote education offerings. 
 
Keywords: Aesthetic-Environmental Education. Remote activities. Education networks. 
 

 

 

Educación Estético-Ambiental en las actividades remotas de escuelas públicas y privadas 
Resumen: El presente trabajo de investigación se construyó con el objetivo de comprender si y cómo se ha 

ofrecido la Educación Estético-Ambiental en actividades remotas en diferentes redes educativas, redes públicas 

y privadas y cómo se ha desarrollado. Se trata de una investigación cualitativa exploratoria y sus sujetos son dos 

docentes de educación básica que abren sus realidades a través de una entrevista semiestructurada. El análisis de 

datos se realizó mediante el análisis de contenido Bardin (2000); Franco (2007) y presenta como categoría de 

análisis: Escuela pública X Escuela privada: ¿Dónde está la Educación Estético-Ambiental? Con este trabajo, 

reconocemos similitudes y disparidades en las dos redes educativas en sus ofertas de educación remota. 
 
Palabras clave: Educación Estético-Ambiental. Actividades remotas. Redes educativas. 
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Introdução  

Este artigo é o resultado de uma inquietação nossa enquanto professoras e 

pesquisadoras em relação ao momento atual, em que o distanciamento social causado pela 

epidemia do novo Covid-19 afeta diretamente o ensino escolar presencial. Em diversos 

diálogos e encontros virtuais, retomamos uma discussão que não é novidade no campo da 

educação brasileira, pelos questionamentos: “Como as escolas em diferentes contextos sociais 

enfrentam os limites que o distanciamento social impõe? As redes públicas e privadas 

possuem as mesmas ferramentas? Como esse ensino é ofertado e qual a qualidade desse 

ensino? ” e a principal discussão, visto que nosso grupo de pesquisa versa sobre a Educação 

Estético-Ambiental no contexto escolar, é pensar se “É possível desenvolver a Educação 

Estético-Ambiental em aulas com o ensino remoto? ”. 

Trazemos para o diálogo uma experiência na rede pública da educação básica na cidade 

de Pelotas e outra experiência na rede privada da educação básica na cidade do Rio Grande, 

buscando respostas para compreender esse emergente processo, em que as crianças se 

desenvolvem sem o contato com o contexto da escola, sem o contato com os professores e os 

colegas, sem o olho no olho, sem as brincadeiras mais interativas que podemos levar para as 

salas de aula e sem os recursos didáticos que utilizamos diariamente na nossa prática docente. 

Acreditamos que a Educação Estético-Ambiental é fruto das relações humanas, do 

diálogo aberto, das interações entre os pares. Trabalhamos com uma Educação Ambiental que 

perpassa todo currículo e não apenas as ciências da natureza. A Educação Ambiental que 

acreditamos e buscamos desenvolver com os nossos alunos é pautada no contexto ambiental 

em que os sujeitos estão inseridos, isso inclui as questões sociais, o conhecimento e 

desenvolvimento de si em sociedade e com o ambiente e está também pautada no diálogo 

aberto que é uma via de mão dupla onde todos escutam e se expressam, buscando com o 

diálogo vencer as barreiras que nos impedem de ir além e nos possibilita construir uma 

aprendizagem mais significativa. 

Buscamos trazer aspectos de duas realidades completamente diferentes e identificar os 

momentos e as possibilidades de trabalhar a Educação Ambiental no momento atípico que 

estamos vivenciando enquanto professoras. De um lado temos uma turma de uma escola 

particular situada no centro da cidade e de outro temos uma turma de uma escola pública de 

periferia. Objetivamos entender como a educação está acontecendo nessas realidades, além de 

tentar compreender onde está a Educação Estético-Ambiental no ensino online, dessas duas 

turmas distintas. 
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Dessa forma, convidamos duas professoras para participar da pesquisa. As entrevistas 

foram individuais e semiestruturadas, ou seja, com questões abertas para o diálogo com suas 

realidades, deixando que o contexto e suas experiências dialogassem com nossos 

questionamentos iniciais. Percebemos que em um processo de pesquisa qualitativo, no campo 

da Educação Ambiental, é necessário que deixemos espaços para o diálogo aberto, portanto, 

optamos por questões norteadoras do tema, porém sem limitar o diálogo com as experiências 

dessas professoras. 

As entrevistas foram realizadas via Google Meet na versão gratuita e gravadas para 

posterior transcrição. Os dados que emergiram da pesquisa foram analisados por meio da 

análise de conteúdo Bardin (2000); Franco (2007). Após percorrer as três fases da análise de 

conteúdo que se caracterizam na pré-análise, a exploração do material e no tratamento dos 

dados, optamos por categorizar os dados em um único agrupamento de afinidades, visto que 

acreditamos que era necessário que o tema fosse abordado com um diálogo entre as distintas 

realidades educacionais, surgindo então a categoria: Escola pública X Escola Privada: onde 

está a Educação Estético-Ambiental? 

Acreditamos que essa pandemia vai acabar e o ensino vai normalizar, porém o ensino 

a distância é uma modalidade de ensino que existe e se aproxima da educação básica em alguns 

discursos governamentais. Dessa forma, discutir e analisar esse ensino na educação de 

crianças é fundamental para tomarmos posições em discussões futuras e termos algumas 

certezas sobre o mundo que queremos. 

Na próxima sessão desse artigo trazemos conceitos sobre a Educação Estético-

Ambiental como forma de contextualizar a perspectiva em que ancoramos práticas 

pedagógicas e nossas ações políticas. Após apresentamos nossa categoria de análise com os 

dados que emergiram do diálogo com as educadoras.  

  

A Educação Estético-Ambiental na sala de aula 

Acreditamos que a Educação Estético-Ambiental é a união entre a Educação 

Ambiental com a Educação Estética, onde os elementos dessas duas educações se unem em 

prol do mesmo objetivo, a constituição de sujeitos críticos e emancipados das amarras da 

sociedade e que são capazes de pensar e racionalizar o mundo de forma consciente, buscando 

atitudes justas, conscientes e benéficas aos sujeitos, à sociedade e ao ambiente. Ancoramos-

nos no conceito cunhado por Dolci; Molon (2018, p. 801) o qual diz que “a Educação Estético-

Ambiental é o processo de desenvolvimento e emancipação das dimensões humanas por meio 
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de experiências significadas em um contexto histórico e social, que propicia a práxis nas 

relações sociais, políticas e culturais”. Nesse sentido, as autoras apresentam que essa educação 

acontece por meio das experiências que apresentam sentido para os sujeitos e por 

consequência ganham significados atribuídos aos conhecimentos desenvolvidos. Sabemos 

que a práxis cunhada por Paulo Freire na “Pedagogia do Oprimido” requer uma reflexão sobre 

a ação, para a posterior ação consciente em cima de uma realidade e de um contexto para a 

superação de uma situação-problema. Dessa forma, a Educação Estético-Ambiental busca a 

práxis nas relações, ou seja, nas nossas formas de nos relacionarmos. 

O diálogo se torna fundamental para a Educação Estético-Ambiental uma vez que ele 

é o fio condutor da educação, por meio dele conseguimos refletir e buscar a melhor maneira 

de nos relacionarmos e construirmos conhecimentos. Entendemos que por meio do diálogo 

que conhecemos os contextos e as realidades que nossos sujeitos enfrentam, reconhecemos os 

limites e as possibilidades de ação, assim, por meio dele que nós educadores buscamos 

conhecimentos, atividades e nos planejamos para dialogar com os contextos de nossa sala de 

aula. 

Em nossas salas de aula, as crianças costumam ter diálogos espontâneos e nós 

enquanto educadoras procuramos promover experiências que resultam nesses diálogos, um 

tema puxa o outro e aos poucos conseguimos descobrir e dialogar sobre as suas realidades, 

sempre buscando a reflexão e uma nova ação consciente, tentando quebrar as barreiras 

existentes para novas experiências e oportunizar que a aprendizagem seja significativa tanto 

para os nossos alunos, quanto para nós que estamos sempre em processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, Loureiro (2019, p. 51) afirma que “na educação o diálogo é exigência para 

potencializar os saberes que se entrecruzam, organizando suas práticas e possibilitando a 

criação livre de conhecimento.”. Essa criação livre de conhecimento deve ser estimulada e 

para isso é preciso à presença e à escuta atenta do professor. 

Quando falamos de Educação Estético-Ambiental precisamos pensar no seu viés 

estético que objetiva a educação dos sentidos, por meio dessa educação podemos trabalhar 

com os sentimentos e sensações que as experiências proporcionam, lidando com o belo e o 

com o feio em nosso contexto e buscando reflexões críticas sobre o que nos sensibiliza, como 

nos toca e porque nos toca. Afinal aprendemos por meio dos sentidos, Duarte Jr. (1988, p. 16) 

afirma que a primeira forma de entendermos o mundo e racionalizá-lo, é por meio do 

sentimento e afirma que o sentimento “é anterior ao pensar, e compreende aspectos 

perceptivos (internos e externos) e aspectos emocionais. Por isso, pode-se afirmar que, antes 
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de ser razão, o homem é emoção.”. E como pensar em uma educação que não objetiva a 

primeira forma de compreensão humana? 

Paulo Freire também faz uma coloção importante que vai ao encontro de Duarte Jr. 

quando afirma que “a leitura de mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2019, p. 11), 

explicando que antes de aprendermos os signos e símbolos da língua escrita, já possuímos 

compreensão do nosso mundo, ou seja, interpretamos o mundo de acordo com a forma que 

sentimos nossas experiências e essa interpretação se reflete nas nossas ações. Reforçando que 

nossa primeira forma de entendimento e compreensão é a forma como sentimos, lidamos e 

significamos as nossas experiências. 

Promover a Educação Estético-Ambiental em tempos de ensino remoto é um desafio, 

que em alguns casos pode representar impossibilidade ou perda de qualidade na sua promoção. 

Perdemos o diálogo espontâneo com nossas crianças, perdemos a interação direta e a 

observação atenta as suas reações durante as experiências novas e ressignificadas.  

Refletindo sobre a turma de escola pública, o diálogo na maioria das vezes é feito 

com os pais, o acesso é precário em relação ao número de crianças matriculadas e o retorno é 

escasso, visto que o acesso é por meio de internet móvel. Nessa turma é impossível fazer uma 

aula on-line com interação entre os sujeitos, não é permitido que os professores peçam vídeo 

para não pesar no pacote de dados das famílias. Além do desinteresse de algumas famílias que 

têm acesso. 

Trazendo a realidade da turma da escola privada, são realizadas atividades domiciliares 

diárias e encontros virtuais que oportunizam a interação das crianças com a professora e com 

os demais colegas. A maioria das crianças matriculadas na turma dão retornos referentes as 

suas atividades domiciliares e os familiares mantêm contato com a professora e a escola via 

plataforma digital. A frequência nos encontros virtuais que ocorrem semanalmente é assídua 

e as crianças que não conseguem participar podem acompanhar as gravações.  

Diferente da escola pública a professora da escola privada tem mais liberdade no que 

diz respeito a solicitação de materiais e de retornos de maneira digital. Porém, é importante 

salientar que a professora busca solicitar materiais mais acessíveis as famílias, mas 

compreende que essas famílias possuem um maior repertório de materiais acessíveis, 

comparadas as famílias da professora de uma escola pública localizada em uma zona periférica 

do município.  

Problematiza-se também, não de maneira geral, mas em sua grande maioria que as 

famílias da escola privada além de terem maiores oportunidades de acesso, demonstram mais 
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interesse no que diz respeito ao recebimento de propostas elaboradas pela escola e 

desenvolvem essas atividades com mais frequência. Essas questões podem estar relacionadas 

ao investimento por parte das famílias com a mensalidades escolar, como também, a relação 

que essas famílias tem com a educação escolar, visando que nessa turma em específico a 

maioria dos pais possuem graus mais elevados de escolaridade, influenciando na importância 

que a família atribui para a educação das crianças. 

Essas questões são sociais e ambientais, elas refletem na qualidade e nas formas como 

compreendemos o mundo e determinamos nossas ações. Na próxima sessão desse artigo, 

traremos como essas diferentes realidades estão desempenhando o seu objetivo pedagógico, 

assim buscamos dialogar com os teóricos visando compreender as possibilidades, os limites e 

as barreiras que essa modalidade remota traz para que se possa promover a Educação Estético-

Ambiental. 

 

Escola pública X Escola Privada: Onde está a Educação Estético-Ambiental? 

Antes de nos aprofundarmos nas realidades que buscamos analisar nesse trabalho, é 

interessante colocarmos que não apenas no atual cenário que vivemos, mas na vida em geral 

a família tem um importante papel na educação e constituição das crianças. Trazemos 

Szymansky (2004, p. 7) que compreende família como “um grupo de pessoas que convivem, 

reconhecendo-se como família, propondo-se a ter entre si uma ligação afetiva duradoura”, 

essas famílias, independente do seu contexto e de sua constituição estão ligadas por laços de 

afeto “incluindo o compromisso de uma relação de cuidado contínuo entre os adultos e deles 

com as crianças, jovens e idosos” (IBID). Como queremos trazer aspectos importantes sobre 

o ensino remoto que conta com a participação ativa das famílias na educação das crianças, 

construindo rotinas e ambientes que propiciem a compreensão e realização das atividades, é 

interessante pensar como as famílias compreendem o processo de educação e qual valor elas 

atribuem para os esforços feitos por escolas e professores. 

Assim, observamos a importância de as famílias compreenderem o seu papel e os 

seus deveres perante as suas crianças. Visto que, o dever de educar tem um papel fundamental 

porque educar envolve não apenas ensinar o que é certo ou errado, educar significa dar 

exemplo, ajudar, cuidar, ensinar, cultivar, dar atenção e afeto e acima de tudo amar, é 

importante que exista diálogo e cumplicidade entre os familiares e dos familiares com as 

crianças para que a educação realmente aconteça e a criança se sinta valorizada e encontre um 

referencial para sua constituição como ser humano. 
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A criança, ao nascer, já encontra um mundo organizado, segundo parâmetros 

construídos pela sociedade como um todo e assimilados idiossincraticamente pela 

família, que, por sua vez, também carrega uma cultura própria. Essa cultura familiar 

que lhe é específica apresenta-se impregnada de valores, hábitos, mitos, 

pressupostos, formas de sentir e de interpretar o mundo, que definem diferentes 

maneiras de trocas intersubjetivas e, consequentemente, tendências na constituição 

da subjetividade (SZYMANSKI, 2004, p. 07-08). 
 

Dessa forma, Skymanski nos ajuda a compreender que a criança antes de refletir e 

modificar a cultura que conhece na família reproduz os padrões estruturais que conhece. 

Assim, se a família não atribuir valor, sentido e significado para a educação de forma remota, 

a criança tende a desvalorizar também esse processo em um ambiente não pedagógico.   

Neste trabalho optamos por trazer realidades de duas professoras que lecionam em 

redes de ensino diferentes, uma na rede pública municipal e outra na rede privada. Durante a 

análise dessas realidades diferentes, buscamos compreender como o processo de educação 

está sendo ofertado no ano de 2020, na modalidade remota, além de analisar se e como a 

Educação Estético-Ambiental está ofertada para as crianças em uma educação remota. 

A professora da escola pública relata que trabalhar com a educação não presencial 

com crianças de periferia é complicado, demandando múltiplos esforços para contatar as 

famílias e chamar atenção para as atividades, buscando sempre formação e planejamentos que 

despertem o interesse não somente das crianças como das famílias que nesse momento são 

quem realizam junto com as crianças as atividades propostas. Compreendemos que o 

movimento de atribuição de sentidos no atual momento, precisa compreender também as 

famílias, isso porque elas estão imersas nesse processo junto com as crianças, tornando-se 

sujeitos da aprendizagem.  

Esse pensamento demonstra a sensibilidade da educadora em colocar a família não 

somente no processo, como colocá-la como sujeito do processo. Essa sensibilidade demonstra 

a presença da Educação Estético-Ambiental em sua proposta, uma vez que a professora busca 

propor experiências que promovam a construção de sentidos e significados nos sujeitos 

envolvidos no processo de educação. Esse pensamento nos remete a Freire (2019, p. 28) que 

afirma ser “impossível ensinar sem essa coragem de querer bem, sem a valentia dos que 

insistem mil vezes antes de uma desistência.”. 

Entretanto, a professora da escola pública relata que encontra dificuldades para 

propor algo divertido e prazeroso sem utilizar muitos recursos. Devido à precariedade do 

acesso a internet que as famílias da comunidade possuem, não é possível fazer aulas on-line, 

mandar muitos vídeos e trabalhar com o lado social, emocional e crítico das crianças de forma 
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efetiva e abrangente. Outro aspecto relevante é que as famílias, em muitos casos, não possuem 

recursos financeiros para o provimento alimentar, impossibilitando que a professora proponha 

atividades com materiais ou brinquedos que não fazem parte do contexto familiar da criança. 

Os diálogos com as crianças são raros, na maior parte das vezes a professora apenas 

dialoga com as famílias à que tem acesso. Compreendemos assim que se perdeu o diálogo 

espontâneo que tínhamos em sala de aula. Ela ressalta que também se perdeu o espaço de 

observação das dificuldades que as crianças encontram em seu processo educacional. A 

professora da escola pública encaminha as atividades, a família encaminha o retorno e o 

diálogo sobre as limitações do processo é quase nulo, mesmo que ela busque e proponha que 

as famílias opinem, relatem dificuldades e deem sugestões. 

O processo de avaliação é fundamental na construção do processo educativo, não 

estamos nos referindo aqui à avaliação quantitativa dos alunos por meio dos retornos, mas a 

avaliação diagnóstica e formativa das construções das crianças e a avaliação da nossa própria 

prática enquanto educadores. Freire (2019, p.35) afirma que “o bom começo para uma boa 

prática seria a avaliação do contexto em que ela se dará”, porém, o contexto se apresenta como 

um mistério, a avaliação das práticas e das crianças também se torna difícil sem o 

conhecimento dos passos que são dados na compreensão e nos sentidos atribuídos pelas 

atividades encaminhadas. 

A professora da escola pública busca propor diferentes atividades com uma gama de 

possibilidades de realização, algumas atividades podem ser feitas por meio de foto, vídeo ou 

relato e os retornos são feitos exclusivamente por meio de textos, que segundo ela, nem pode 

ter certeza que foram feitos e pensados pelas crianças. O trabalho proposto por essa educadora 

busca trabalhar com as diferentes linguagens e formas de expressão, agregando valor estético 

ao compreender outras linguagens além da escrita, nesse sentido, compreendemos que as 

linguagens são formas de expressão e comunicação dos seres humanos, além disso, 

aprendemos por meio delas e nos expressamos de diversas formas. Trazemos Saraçol; Dolci; 

Pereira (2016, p. 68) ao afirmarem que “no que se refere à linguagem como forma de 

expressão do pensamento, é importante compreender que esta concepção preconiza que a 

expressão é produzida no interior da mente dos indivíduos.”. 

Em atividades propostas ela relata que busca a compreensão de atitudes saudáveis 

em relação ao ser humano e suas relações consigo mesmo, com o outro e com o ambiente, ela 

promove atividades que objetivam o diálogo com a família e o reconhecimento do seu 

contexto social e ambiental. Porém, como saber que sentidos e significados estão sendo 
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construídos por essas crianças, uma vez que o retorno é feito em texto, não existe o contato 

direto entre o professor e a criança e as famílias não abrem as suas realidades em diálogos 

propostos? 

Nesse sentido, pensamos que apesar dos esforços que o professor desempenhe para 

ofertar uma educação de qualidade, que respeite o ser social que a criança é, que busque por 

emancipação dos sujeitos e promova a criticidade desses sujeitos. A educação por meio 

remoto em um contexto periférico é precária e prejudica o trabalho com a educação ambiental 

em geral, tornando então as possibilidades de práticas de Educação Estético-Ambiental 

tornam-se quase que inviáveis. 

  A professora da escola privada também relata que está trabalhando de maneira remota 

com as crianças, porém mesmo ela recebendo retornos com frequência, existe a dificuldade 

em relação à partilha de saberes e de olhares, partilha essa que segundo a professora permite 

que ela compreenda os anseios e os interesses das crianças, explorando o que é significativo 

para eles e percebendo as dificuldades que determinadas crianças possuem perante 

determinada aprendizagem, possibilitando assim, que ela auxilie e desenvolva propostas com 

a finalidade de que as crianças se desenvolvam dentro das suas possibilidades e que a 

aprendizagem seja significativa para elas. Quando fala sobre os planejamentos diários das 

propostas de atividades domiciliares, ela relata que o mais comum é receber retornos somente 

como (atividade realizada e a data do dia). Assim não conseguindo observar como está 

ocorrendo o desenvolvimento das crianças no ambiente familiar e as dificuldades que a criança 

e as famílias vêm enfrentando no exercício diário de auxiliar e orientar as crianças nas 

atividades escolares.  

 Percebemos aqui a primeira diferença em relação a essas duas educadoras, de acordo 

com as afirmações o número de retornos é maior no contexto da escola privada, porém ela 

enfrenta uma dificuldade semelhante à professora de escola pública ao tentar avaliar o 

processo educativo e suas práticas enquanto educadora. Essa semelhança mostra a 

precariedade em ralação ao reconhecimento do contexto e a compreensão de sentidos e 

significados gerados pelos participantes do processo educacional. Acreditamos que a falta do 

contato e da relação ativa entre educador e educando dificulta a promoção de atividades que 

acompanhem efetivamente o desenvolvimento dos sujeitos. 

 A professora relata que busca realizar atividades de fácil acesso em relação aos 

materiais que serão utilizados ao decorrer da mesma. Desenvolvendo também, atividades de 
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fácil compreensão e com explicação bem detalhada para que os pais compreendam como as 

crianças podem realizar a proposta e possam auxiliá-las nesse processo de construção. 

 Essa postura da educadora assume aspectos da Educação Estético-Ambiental ao 

estabelecer a relação de cuidado com essas famílias, ou seja, as famílias não precisam se expor 

ao ambiente externo para adquirir os materiais necessários para a realização das atividades. 

Ambientalmente falando, essa educadora está contribuindo para a reutilização de materiais 

que seriam descartados no ambiente. Além disso, a professora busca detalhar o processo para 

que as famílias consigam interagir facilmente no processo educativo das crianças, sem a 

necessidade do conhecimento pedagógico de um educador. 

Assim como a professora da escola pública, ela informa que também está 

constantemente procurando aprimorar a formação e realizando cursos de formação continuada 

na busca de oferecer propostas que serão significativas para o desenvolvimento das crianças, 

buscando realizar atividades atrativas e possibilitando que todas as famílias, ou pelo menos a 

maioria, possam realizar todas as atividades no ambiente familiar. Vale ressaltar que sempre 

respeitando a individualidade e as dificuldades que cada uma das famílias enfrenta em relação 

ao momento atípico que estamos vivenciando.  

Percebemos que o engajamento das professoras na busca por propostas e 

conhecimentos para o enfrentamento dessa nova situação é semelhante, essa constatação nos 

faz ponderar que a diferença na oferta de educação em redes públicas e privadas de ensino 

não está na formação dos professores e nem no investimento que o professor faz em sua ânsia 

de buscar ser mais, a disparidade está relacionada a questões sociais e ao investimento das 

redes em educação, ou poderíamos dizer, na falta de investimento público na educação de 

crianças em situação de vulnerabilidade econômica. 

Em relação aos retornos a professora da escola particular relata que na maioria das 

vezes recebe como escrito acima, apenas o retorno de que a proposta do dia foi desenvolvida, 

porém na turma existem familiares que retornam as atividades com fotos e vídeos das crianças 

durante o desenvolvimento e da atividade finalizada. Porém ela destaca, que geralmente os 

retornos com fotos, vídeos ou até mesmo com uma escrita mais detalhada de como foi 

desenvolvida a proposta e quais foram às reações das crianças, partem das mesmas famílias, 

assim para melhor compreensão dos leitores a professora explica que quem retorna utilizando 

esses recursos geralmente tem essa prática, não recebendo esse retorno mais detalhado de 

todas as crianças. 
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Compreendemos que os esforços das duas professoras são semelhantes em relação a 

propor atividades e experiências estéticas, afetivas e cognitivas para seus educandos, as duas 

consideram importante buscar por formações e conhecimentos para lidar com suas turmas em 

um momento de apreensão geral da sociedade em relação à saúde, à educação e à preservação 

da vida dos sujeitos. Consideramos que essa constante procura por qualificação demonstra a 

responsabilidade com que elas encaram o movimento de ensinar e aprender, não esquecendo 

que somos sujeitos inacabados e estamos em constante formação. 

Em relação aos estudantes, não podemos garantir que estejam atribuindo sentidos e 

significados à essas tarefas, dessa forma, apesar de reconhecermos que existe a presença da 

Educação Estético-Ambiental nas propostas das professoras, não conseguimos dados 

suficientes para assegurar que essa educação esteja sendo concretizada por crianças e famílias 

envolvidas no processo, isso é consequência da dificuldade de estabelecer o diálogo com as 

crianças e com as famílias de forma que possamos compreender o processo como um todo. 

Porém surge aqui uma questão política e social que afeta diretamente a prática dessas 

e de outras professoras, a incerteza que ronda a educação brasileira. Não temos certeza sobre 

a validade ou sobre a duração do ano letivo de 2020, não temos certeza se as atividades vão 

valer como horas letivas, não sabemos quando voltaremos e nem com qual protocolo 

voltaremos às escolas. O Brasil passa por um momento político delicado, onde o governo atual 

contraria as determinações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e desvaloriza a 

educação, mudando constantemente o ministro da educação e demonstrando com suas 

escolhas e posições o descaso com a educação e com os professores. 

Essas incertezas levam ao medo, à ansiedade e desmotivação de participação na 

educação escolar das crianças, dizemos isso por compreendermos com as professoras 

entrevistadas, que existem famílias que não realizam as atividades escolares dos filhos com 

medo da promoção para o próximo ano sem que esse sujeito tenha compreendido e 

desenvolvido as habilidades necessárias para a promoção.  

Todos temos questionamentos referentes à saúde e à educação, porém o governo e o 

MEC não determinam enfaticamente o que será de nosso futuro. Isso gera questionamentos e 

desvaloriza todas as ações e esforços feitos por parte das escolas, visando qualidade na 

promoção de suas ações.  
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Considerações finais 

 Retomamos as questões que nos motivaram a realizar essa pesquisa, buscando nesse 

momento final de escrita, responder esses questionamentos em cima dos dados coletados, as 

perguntas eram: “Como as escolas em diferentes contextos sociais enfrentam os limites que o 

distanciamento social impõe? As redes públicas e privadas possuem as mesmas ferramentas? 

Como esse ensino é ofertado e qual a qualidade desse ensino? ” e a principal discussão, visto 

que nosso grupo de pesquisa versa sobre a Educação Estético-Ambiental no contexto escolar, 

é pensar se “ É possível desenvolver a Educação Estético-Ambiental em aulas à distância? ”. 

 Acreditamos que as escolas estão se organizando de acordo com o contexto em que 

está inserida, todas buscam pela melhor forma de oferecer experiências e significados para 

seus educandos e compreender as famílias como integrantes ativas do e no processo. A busca 

por diálogo e compreensão das realidades tem sido oportunizada nos dois casos, não 

apresentando resultados suficientes para a compreensão de dificuldades e limitações do fazer 

pedagógico.   

 Portanto, destacamos aqui, seguindo as leituras e os autores apresentados que é 

fundamental que as crianças tenham no ambiente familiar, a sensação de segurança de apoio, 

isso irá refletir diretamente no seu sucesso em relação ao seu desenvolvimento. As crianças 

precisam de uma família participativa não apenas em casa, mas também em todos os 

ambientes que perpassam a sua vida. 

 Assim, reforçamos a importância do diálogo entre família e criança, e entre família e 

escola, para que essas relações se fortaleçam e a criança se desenvolva de uma maneira plena 

e possua uma boa autoestima, compreendendo que é capaz de se desenvolver e que pode 

contar com a sua família e com a escola nesse processo. 

Compreendemos que a falta de investimento na educação pública, dificulta o acesso a 

ferramentas nesse novo modo de fazer docente que é remoto e necessita de plataformas e 

conexão com a internet que algumas famílias não possuem, além de limitar o uso de recursos 

para a realização de atividades lúdicas e prazerosas. Esse para nós é o aspecto que cria a 

disparidade entre a rede pública e privada, uma vez que compreendemos que se o professor 

se compromete com o seu fazer educativo, a sua prática será a mesma em escola pública ou 

privada. 

As professoras que participaram da pesquisa demonstram qualidades estético-

ambientais em suas propostas, porém não temos como qualificar o alcance sem dados 

suficientes de retorno. Dessa forma, é impossível compreender se estão auxiliando na 
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criticidade e na emancipação dos sujeitos, compreendemos esse aspecto como a maior 

dificuldade da Educação remota, por dificultar a prática avaliativa e o diálogo espontâneo que 

possibilita a práxis em nossas relações. 

Em relação ao último questionamento, consideramos que é possível em partes, isso 

porque as educadoras demonstraram que em suas práticas elas visam desenvolver práticas da 

Educação Estético-Ambiental da forma que podem e tem acesso, porém faltam elementos 

fundamentais para que ela efetivamente ocorra, que é o diálogo que segundo Loureiro (2019) 

é essencial para que consigamos compreender realidades e possibilidades de ação e a prática 

de avaliar contextos que vimos com Freire (2019), que possibilita a descoberta da melhor 

forma de trabalharmos a realidade, com e na objetividade. 

Por fim, salientamos que enquanto educadoras que acreditam na Educação Estético-

Ambiental vamos seguir na luta e na valorização de práticas que promovam a criticidade, a 

emancipação e a transformação de mundo dos sujeitos, sejam elas feitas em ambientes 

públicos ou privados de educação. Compreendemos que as pequenas atitudes que 

conseguimos realizar em meio a uma crise mundial, como a dessas educadoras que buscam 

por qualidade em seu fazer docente, serão as grandes mudanças de amanhã. 
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Contribuições das Perspectivas Crítica, Transformadora e Emancipatória de Educação 

Ambiental 
Alice Paniz Fontoura 1 

 Rosangela Inês Matos Uhmann 

Resumo: A presente pesquisa consiste em estudar a temática da Educação Ambiental (EA), que exige mais 

diálogo reflexivo devido a sua complexidade na atualidade, não importando o espaço e/ou nível educacional. Por 

pensar na EA com responsabilidade, buscamos entender as perspectivas crítica, transformadora e emancipatória 

de EA, com base nas ideias do pesquisador Carlos Frederico Bernardo Loureiro. Para tanto, nos desafiamos a 

investigar as três perspectivas de EA, através de análise de pesquisas encontradas na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações, a partir do ano de 2010. Neste estudo, concluímos que as perspectivas crítica, 

transformadora e emancipatória de EA são extremamente complexas e necessárias, as quais estão interligadas, 

possuindo especificidades na complementariedade. O que nos leva a não só pensar, mas entender que a nossa 

função social como educador não pode estar alienada das ações socioambientais.   
 
 Palavras-chave: Loureiro, Responsabilidade Socioambiental, Transformação Social 
 

Contributions from the Critical, Transformative and Emancipatory Perspectives of 

Environmental Education 
 
Abstract: The present research consists of studying the theme of Environmental Education (EE), 

which requires more reflective dialogue due to its complexity today, regardless of space and/or 

educational level. By thinking about EE responsibly, we seek to understand the critical, transformative 

and emancipatory perspectives of EE, based on the ideas of researcher Carlos Frederico Bernardo 

Loureiro. Therefore, we challenge ourselves to investigate the three perspectives of EE, through 

analysis of research found in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, starting in 2010. 

In this study, we conclude that the critical, transformative and emancipatory perspectives of EE are 

extremely complex and necessary, which are interconnected, having specificities in complementarity. 

Which lead us to not only think, but to understand that our social function as an educator cannot be 

alienated from socio-environmental actions.  
 
Keywords: Loureiro, Social and Environmental Responsibility, Social Transformation 
 

Contribuciones desde las Perspectivas Crítica, Transformadora y Emancipadora de la 

Educación Ambiental 
 
Resumen: La presente investigación consiste en estudiar el tema de la Educación Ambiental (EA), 

que requiere un diálogo más reflexivo debido a su complejidad en la actualidad, independientemente 

del espacio y/o nivel educativo. Al pensar en EA de manera responsable, buscamos comprender las 

perspectivas críticas, transformadoras y emancipadoras de EA, a partir de las ideas del investigador 

Carlos Frederico Bernardo Loureiro. Por lo tanto, nos desafiamos a investigar las tres perspectivas de 

la EA, a través del análisis de la investigación encontrada en la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis 

y Disertaciones, a partir de 2010. En este estudio, concluimos que las perspectivas críticas, 

transformadoras y emancipadoras de la EA son extremadamente complejos y necesarios, que están 

interconectados, teniendo especificidades en la complementariedad. Lo que nos lleva no sola a pensar, 

sino a comprender que nuestra función social como educador no puede estar alienada de las acciones 

socioambientales. 
 
Palabras clave: Loureiro, Responsabilidad Social y Ambiental, Transformación Social 
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Introdução 

 A temática da Educação Ambiental (EA) vem se destacando cada vez mais na 

atualidade como forma de enfrentamento da atual crise ambiental vivenciada. Busca-se 

possíveis soluções para os problemas enfrentados, onde a educação ganha um papel de valiosa 

importância, pois a formação de sujeitos críticos, conscientes, responsáveis e preocupados 

com o meio ambiente se torna um grande diferencial. 

 Considerando que a EA pode ser entendida “como toda ação educativa que contribui 

para a formação de cidadãos conscientes na preservação do meio ambiente, tornando-se aptos 

a tomar decisões individuais e coletivas sobre questões ambientais necessárias para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável” (UHMANN; OLIVEIRA, 2019, p. 146), e 

pensando em como o processo de ensino pode contribuir com as questões socioambientais, 

buscamos compreender as ideias do autor Carlos Frederico Bernardo Loureiro, que defende 

uma EA de forma ampla, integrada, política e crítica. Em seus estudos, propugna a 

importância da inserção em todos os espaços escolares de uma EA crítica, transformadora e 

emancipatória.  

Cabe destacar que os estudos de Loureiro sinalizam para as três perspectivas de EA, a 

saber: 

- 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 e, - transformadora: por visar a mais radical 

mudança societária, do padrão civilizatório, por meio do simultâneo movimento de 

transformação subjetiva e das condições objetivas. (LOUREIRO, 2012, p. 88-89). 
 

A EA crítica estar presente nos espaços educacionais, relacionada com as ciências, 

matemática entre outros saberes, faz-se necessária, para que nos ajude a construir um 

conhecimento que sirva de base para uma reflexão sobre os problemas ambientais, e a partir 

disso, estudarmos possibilidades de reversão do processo de exploração da natureza. Ainda, 

“precisamos trazer a realidade em que vivemos para dentro da escola de maneira didática, 

fazendo com que aconteça a significação de conteúdos ambientais na formação de alunos 

críticos e atuantes na sociedade” (FONTOURA, UHMANN, VORPAGEL, 2018, p.156). 

Portanto, o objetivo principal da presente pesquisa constituiu-se em compreender 

como as perspectivas crítica, transformadora e emancipatória de EA com base nas ideias de 

Loureiro estão presentes nas teses e dissertações pesquisadas Biblioteca Digital Brasileira de 
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Teses e Dissertações (BDBTD) pelo descritor “Carlos Frederico Bernardo Loureiro”. Na 

sequência é apresentado o caminho da pesquisa e as duas categorias organizadas nesta. 

 

O caminho da pesquisa 

 

1. Realizamos uma revisão na BDBTD no site do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) a partir do ano de 2010, observando o descritor: 

“Carlos Frederico Bernardo Loureiro”, sendo encontrado um total de cinco (5) 

teses e oito (8) dissertações, nominadas de T1 a T5 para as teses e D6 a D13 para 

as dissertações, conforme Tabela 1. 

 

2. Tabela 1: Títulos das teses e dissertações encontradas no IBICT 

Nº Título 

T1 Educação ambiental crítica na escola e crítica ideológica.  

T2 A interdisciplinaridade na produção em educação ambiental: uma leitura 

ontometodológica à luz do materialismo histórico-dialético. 

T3 A temática ambiental na educação superior: políticas, gestão acadêmica e projetos de 

formação nos cursos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.   

T4 PEAS – Programas de educação ambiental no licenciamento: uma análise e uma 

proposta pedagógica para além do capital social.  

T5 Educação ambiental: mediações sociais e políticas e a indolência do poder público à 

sua inclusão no ensino formal.  

D6 Avaliação processual pela metodologia IBSE (Inquiry Based Science Education) na 

formação ecocidadã: contribuições para o ensino de ciências.  

D7 O estado da arte da agroecologia na UFRRJ com enfoque nas produções acadêmicas 

em agroecologia na pós-graduação.  

D8 “Escute um pouco seu mestre menina...” O ambiente gingado e narrado a partir da 

capoeira angola: tecendo conexões entre corpo, cultura e educação ambiental.  

D9 A educação ambiental no curso técnico ou nível médio em agropecuária na forma 

integrada do IFAM/Campus Mauês. 

D10 Educação ambiental e a troca de saberes. 

D11 Estímulo a percepção de impactos ambientais no meio rural como prática pedagógica 

para estudantes do curso técnico em agropecuária.  

D12 Educação ambiental em unidades de conservação: a experiência da ação cultural de 

criação saberes e fazeres da mata atlântica no litoral norte gaúcho.  

D13 Educação ambiental emancipatória: possibilidades em uma escola pública.  
Fonte: Próprios autores. 

 

3. E como critério de observação e análise das pesquisas, embasamo-nos em Lüdke e 

André (1986) ao organizarmos categorias, para as quais buscamos fazer uma escrita 



 

820  
 

fundamentada das perspectivas crítica, transformadora e emancipatória de EA, sendo usados 

excertos em itálico para excertos das teses e dissertações no decorrer deste estudo.  

 

Resultados e discussões 

Tendo como referência a perspectiva crítica, transformadora e emancipatória em 

atenção às ideias de Loureiro, analisamos as teses e dissertações encontradas no BDBTD. Na 

Tabela 2 está o número das páginas em que as palavras: “crítica, transformadora e 

emancipatória” foram encontradas com foco na EA. No entanto, mesmo aparecendo mais de 

uma vez na página, foi contada apenas uma vez. 

 

Tabela 2: Teses e dissertações respectivas a perspectiva crítica, transformadora e emancipatória 

Código Crítica Transformadora Emancipatória 

T1 12, 13, 85, 90, 92, 93, 95, 111, 115, 

118, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 

128, 129, 130, 149, 155, 156, 177, 

181, 182, 185 

123, 124, 130 72, 74, 123 

T2 17, 24, 25, 35, 36, 37, 51, 90, 134, 

145, 146, 149, 150, 152, 153, 160, 

164, 166, 174, 177, 208, 237, 249, 

253 

22, 30, 35, 36, 48, 

50, 51, 60, 74, 166, 

253 

125, 148, 174, 

250 

T3 89, 94, 95, 120, 121, 122, 130, 134, 

144, 152, 153, 161 

18, 104, 134 22, 47, 104, 

118,  

T4 64, 99 99, 145 - 

T5  34, 54, 67, 72, 80, 81, 102, 104, 123, 

126, 127, 128, 146, 158, 166, 173, 

174, 176, 177, 178, 181, 185, 195, 

210, 224, 230, 231, 232, 234, 237, 

239, 245, 247, 259, 277, 285, 294, 

299, 301, 303, 308, 311 

79, 208, 280 280 

D6 17, 30, 33, 34, 95, 113, 116, 155 17, 23, 31, 32, 34, 

106, 113, 119 

33, 34, 49, 64, 

113, 155 

D7 1, 7 - - 

D8 32, 33, 36, 40 33 33, 37 

D9 - 56 - 

D10 15, 33, 39, 45, 69 - 39 

D11 11, 12, 16, 17, 18, 20 17, 56 17, 18 

D12 46, 50, 59, 80, 105 46, 47, 48, 50, 80 46, 47, 48 

D13 27, 29 28, 29 21, 27, 28, 29 
Fonte: Próprios autores. 

 

Observamos que a perspectiva crítica foi a mais abordada nas teses e dissertações 

analisadas, tendo um percentual de 66,03%. Já a perspectiva transformadora possui um 
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percentual de 19,62%, e emancipatória 14,35%. Cabe destacar que a ideia não foi de comparar 

uma perspectiva com outra, dizendo qual apareceu mais ou menos, até porque elas se 

complementam. A questão de fazer o Tabela 2 respectivo às treze pesquisas foi pelo motivo 

de visualização do número de vezes que os pesquisadores buscaram fundamentação em 

Loureiro. 

Assim, cabe dizer que, em T3, a perspectiva crítica encontra-se no seguinte fragmento: 

“Nosso entendimento é que a EA crítica expressa uma concepção de mundo que pode nos 

orientar em diversos espaços. Fundamentando-se no pensamento marxista2, a pedagogia 

crítica toma como referência de interpretação de realidade, as categorias fundamentais no 

materialismo histórico dialético: totalidade, concreticidade, historicidade e 

contraditoriedade” (BATISTA, 2011, p. 21 – 22).  Em relação ao exposto Gomes (2014, p. 

438) complementa: 

O ensino centrado no campo da complexidade, fazendo uso do método dialético, é 

essencial para a constituição da EA crítica. Por conseguinte, a superação do 

paradigma cartesiano, através da dialética, inserindo no ambiente escolar a 

valorização da subjetividade nas relações sociais e na construção do conhecimento, 

permitirá ao ensino crítico/emancipatório tornar-se o viés para a superação das 

desigualdades sociais e da degradação ambiental. 
 

Imbricar-se na EA requer conhecer as contradições que existem entre o crescimento 

econômico e a questão socioambiental, assim como entender: “[...] que o processo de 

constituição de um educador ambiental dá-se, também, a partir do pertencimento ao campo da 

educação ambiental, ao lugar de atuação profissional” (ALBANI; COUSIN, 2018, p.175). A 

ação de conhecer a realidade do sujeito, sua história, cultura e o meio social em que vive, para 

que então a EA possa ser trabalhada na perspectiva crítica, emancipatória e transformadora 

são características marcantes e necessárias, a exemplo: “[...] o ato de conhecer é o movimento 

que realizamos para ir além do que está exposto, do ponto de vista do entendimento da 

situação, das explicações geradas pela articulação entre teoria e prática” (LOUREIRO, 2019, 

p. 57). Layrargues (2012, p. 394) contribui ao destacar que a EA precisa ser: “Construída em 

oposição às vertentes conservadoras no início dos anos 90, é resultado da insatisfação com o 

predomínio de práticas educativas sempre pautadas por intencionalidades pedagógicas 

reducionistas”. 

Por esse viés, destacamos que a perspectiva crítica defendida por Loureiro baseia-se  

 

 Método de análise sobre as relações de classe e conflito social, onde “a separação entre teoria e prática é algo a 

ser evitado, devendo ser respeitada a construção praxiológica do conhecimento – o que exige elaborar 

conceitos a partir da materialidade e na atuação no mundo” (LOUREIRO, 2019, p. 25). 
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nas concepções pedagógicas de Freire: “[...] em diálogo com as tradições marxistas e 

humanistas apresenta-se como ação social de aprimoramento pela aprendizagem e pelo agir, 

vinculados aos processos de transformação societária, ruptura com a sociedade capitalista e 

formas alienadas e opressoras de vida” (PIEPER; SANTOS; PIMENTEL, 2012, p. 701). 

Urge nos inspirarmos, segundo Pieper; Santos; Pimentel (2012, p. 697):  “[...] em 

ações educativas que posicionem a educação imersa no mundo da vida, historicizada e 

espacialmente situada, conectada às questões urgentes do nosso tempo, que acrescenta uma 

especificidade de compreender as relações sociedade-natureza”, no intuito de melhorar essas 

relações. O que exige o comprometimento de todos nós, inicialmente nos responsabilizando 

em buscar mais conhecimento sobre os aspectos da EA. 

Um dos exemplos é o excessivo consumo dos bens materiais considerados finitos. O 

que exige uma ampla discussão sobre a EA em vários âmbitos da sociedade nos setores 

políticos, sócias, econômicos, culturais e ambientais, “[...] buscando religar o conhecimento 

do mundo à vida dos educandos para transformá-los leitores críticos do mundo à intervenção 

nos problemas e conflitos ambientais” (PIEPER; SANTOS; PIMENTEL, 2012, p. 698). 

No que diz respeito à inserção das instituições educativas na comunidade, junto aos 

movimentos sociais, compreendendo inicialmente entender-se como sujeito ecológico 

individualizado, historicamente situado, sendo que os problemas ambientais precisam ser 

trabalhados na coletividade, de forma que o indivíduo se posicione criticamente por meio das 

relações dialógicas. Também importa dizer: “[...] a partir da práxis dos movimentos sociais, 

tendo Paulo Freire como referência, é possível intervir também nos espaços de educação 

formal, trabalhando a educação ambiental, de forma que essa possa contribuir para a 

transformação social” (ALBANI; COUSIN, 2018, p.178). 

“A Educação Ambiental Crítica pode ser descrita, então, como uma síntese de práticas 

educativas que possui como compromisso social historicista criticamente as relações que o 

ser humano concretiza com a natureza, seja no âmbito produtivo (econômico), seja no âmbito 

político-ideológico” (PENELUC, 2018, p. 119) em T1. Para tanto: “[...] o ponto de partida 

para o pensamento crítico é pensar no sentido dos seres em suas determinações históricas, 

naquilo que torna possível múltiplas existências na materialidade” (LOUREIRO, 2019, p. 93). 

O que nos faz pensar que: “[...] na EA crítica, não se parte de um abstrato o que é o ser humano, 

mas sim de qual ser humano é possível em cada uma das distintas sociedades e modos de 

produção de vida” (LOUREIRO, 2019, p. 35). 

No campo da Educação Ambiental, exemplo clássico de que ela em si não é garantia 

de transformação efetiva, mas pode ser também a reprodução de um viés conservador 
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de educação e sociedade, são alguns dos programas de coleta seletiva de lixo em 

escolas. Partem de um pressuposto equivocado: o de que o lixo sempre é o problema 

principal para a comunidade escolar, e em grande medida acabam, intencionalmente 

ou não, reproduzindo uma Educação Ambiental voltada para a reciclagem, sem 

discutir a relação produção-consumo-cultura (LOUREIRO, 2003, p.38). 
 

Em relação à perspectiva transformadora de EA, questões individuais e coletivas 

precisam caminhar juntas, bem como a perspectiva crítica relacionada. Em atenção à citação 

anterior: “[...] outros temas são prioridades e, portanto, possuem um efeito mobilizador muito 

mais intenso (água, depredação da escola, poluição sonora, ausência de área de lazer etc.)” 

(LOUREIRO, 2003, p.39,), do que a questão do lixo, por exemplo, que acaba reforçando um 

ensino reprodutivista, consumista e descartável: “Logo, é possível afirmar que o potencial 

crítico e transformador da educação está no desvelamento da realidade, na ação política 

coletiva e na garantia da autonomia individual, na formulação de valores e pensamentos” 

(LOUREIRO, 2006, p.131). 

Consideramos importante, tomar cuidado aos dois discursos de transformação: um 

“[...] conservador, em que o processo educativo promove mudanças superficiais para garantir 

o status quo, a alteração de certas atitudes e comportamentos, sem que isso signifique 

incompatibilidade com o modelo de sociedade contemporânea em que vivemos” 

(LOUREIRO, 2003, p.38). 

 
Há um outro eixo revolucionário e emancipatório que pode ser realmente chamado 

de Educação Transformadora, em que a dialética forma e conteúdo se realiza 

plenamente, de tal maneira que as alterações da atividade humana implicam em 

mudanças radicais, individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 

econômicas e político-sociais, psicológicas e culturais; em que o sentido de 

revolucionar se concretiza como sendo a transformação integral do ser e das 

condições materiais e objetivas de existência (LOUREIRO, 2003, p.39). 
 

  Loureiro define a EA transformadora como: “[...] aquela que possui um conteúdo 

emancipatório, em que a dialética entre a forma e o conteúdo se realiza de tal maneira que as 

alterações da atividade humana, vinculadas ao fazer educativo, impliquem mudanças 

individuais e coletivas” (LOUREIRO, 2006, p. 89). Nesta perspectiva, o diálogo se faz 

presente no sentido de como nos educamos: 

Numa perspectiva transformadora e popular de EA, nos educamos dialogando com 

nós mesmos, com aquele que nos identificamos como sendo de nossa comunidade, 

com a humanidade, com os outros seres vivos, com os ventos, as marés, os rios, 

enfim, o mundo, transformando o conjunto das relações pelas quais nos definimos 

como ser social e planetário. (LOUREIRO, 2006, p. 24). 
 

Neste sentido (D6): “[...] é premissa básica da EA auxiliar o estudante a 

conscientizar-se sobre o impacto socioambiental das suas ações para que atue no mundo de 
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forma responsável e ética (CESCHINI, 2018, p. 30). Sendo que:  “A EA transformadora 

objetiva proporcionar ao sujeito a construção de princípios dialógicos, o desenvolvimento da 

consciência socioambiental e a responsabilidade social, para que atuem de forma crítica na 

transformação da sociedade (CESCHINI, 2018, p. 32). 

“É necessário uma ação educativa, integral e articulada a outras esferas da vida social 

para que se consolidem políticas públicas democráticas e iniciativas capazes de levar a 

rupturas com o modelo contemporâneo de sociedade” (LOUREIRO, 2006, p. 77). Na 

condição de que: “Educar é emancipar a humanidade, criar estados de liberdade diante das 

condições que nos colocamos no processo histórico e propiciar alternativas para irmos além 

de tais condições” (LOUREIRO, 2006, p. 32). 

Educar para a emancipação exige consciência para: “por a ação em movimento; 

incorporar em nossa interioridade (razão e emoção) a questão ambiental no cotidiano de nossa 

ação (exterioridade) com prioridade” (GUIMARÃES, 2004, p.86). Como por exemplo: (D13): 

“Para uma EA emancipatória é indispensável que o contexto social e cultural dos sujeitos 

sirva como ponto de partida para a interação dialógica entre eles”. Como uma prática social, 

os processos emancipatórios tornam possível a tomada de consciência de cidadania e da 

importância de sua participação e cooperação para a transformação da realidade (FERRAZ, 

2012, p. 27-28). 
 

Eis a lição que fica para todos nós, educadores ambientais: saber atuar com 

competência técnica; ter uma atitude crítica e autocrítica; apaixonar-se pela vida e 

pelo que se acredita; se dispor a aprender sempre, mudar individualmente e de modo 

articulado ao agir politicamente para transformar as condições históricas e 

estruturais nas quais nos movemos, pelas quais somos constituídos e as quais nos 

construímos (LOUREIRO, 2011, p. 109) . 
 

Outra lição de fundamental importância para a perspectiva emancipatória é o diálogo, 

sob a perspectiva transformadora; no entanto, não é qualquer diálogo, pois: “O diálogo em si 

não emancipa, mas sim o processo social que toma o diálogo como pressuposto e exigência 

prática, instituído pelos agentes sociais em seus movimentos transformadores na sociedade, 

materializando as mudanças sonhadas” (LOUREIRO, 2019, p. 54). 
 

Não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a 

querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se 

acham negados deste direito. É preciso primeiro que, os que assim se encontram 

negados no direito primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito. [...] 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 se pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no 

outro, nem tampouco tornar-se simples troca das ideias a serem consumidas pelos 

permutantes (FREIRE, 1987, p. 45). 
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Entendemos e destacamos a importância das três perspectivas crítica, transformadora 

e emancipatória, que se entrecruzam, as quais foram apresentadas na escrita acima com alguns 

pontos e/ou conceitos chaves, como, por exemplo, a última chamada referente à perspectiva 

emancipatória que traz a tomada de consciência, interação dialógica e a transformação da 

realidade. São perspectivas que precisam estar mais presentes não só nos espaços escolares 

como também em nosso discurso nos diferentes contextos sociais, culturais e públicos, 

fazendo com que as mudanças sejam significativas na sociedade, partindo de cada sujeito e 

com a coletividade. 

 

Considerações finais 

Destacamos que com esta pesquisa foi possível potencializar a discussão da 

perspectiva crítica, transformadora e emancipatória de EA presente de forma marcante nas 

escritas do pesquisador Loureiro. Estas, extremamente complexas e necessárias para o 

aprofundamento do conhecimento sobre a EA a nível local e global, carecendo de 

entendimento sobre a natureza, sociedade, ser humano e educação. 

Para tanto, a prática educacional intrínseca a EA exige o conhecimento da posição 

ocupada pelos sujeitos a respeito da estrutura econômica, social, cultural e política. Tendo em 

vista que o modo capitalista de produção atual pode gerar um sujeito individualista e também 

desligado de seu contexto, muitas vezes fugindo sem perceber daquilo que o torna mais 

humano. 

A perspectiva crítica (com maior percentual – 66,03%) busca entender a realidade que 

o sujeito está inserido, problematizando as relações de dominação, entendendo o processo 

histórico da sociedade, refletindo sobre cada ação. “O que define o caráter crítico, o foco da 

análise, são os conteúdos trabalhados e o lugar das atividades no processo educativo” 

(LOUREIRO, 2019, p. 62). 

Enquanto a perspectiva transformadora de EA (com 19,62%) busca ações para 

modificar as relações de dominação e desigualdades sociais existentes na sociedade 

capitalista, capazes de implicar mudanças significativas individuais e coletivas na sociedade 

(LOUREIRO, 2006). Para a emancipatória é necessária: “[...] a preparação dos sujeitos da 

ação educativa feita prioritariamente para estes se organizarem e intervirem em processos 

decisórios nos espaços de participação existentes” (LAYRARGUES, 2006, p. 16) 

convergindo para a autonomia do ser humano tomar consciência e conseguir transformar a 

realidade. 
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Portanto, a presente pesquisa trouxe novas reflexões sobre a EA, tendo por base as 

perspectivas crítica, transformadora e emancipatória de EA firmadas pelo viés Loureiriano. 

Assim destacamos que as três perspectivas de EA se entrecruzam, impulsionando a formação 

de educadores ambientais com potencial transformador das próprias ações e do espaço 

ocupado de forma responsável e consciente. O que nos instiga buscarmos pela formação de 

sujeitos capazes de modificar a realidade em nossas aulas, o que vai gerar mudanças 

significativas na sociedade contemporânea, que está carente de entendimento sobre as 

questões socioambientais.  
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Os oceanólogos e oceanólogas como educadores e educadoras ambientais não-formais: 

relação entre a formação e a atuação profissional 
 

Isis Torales Da Silva1  
 Dione Iara Silveira Kitzmann 

 
Resumo: A presente proposta de pesquisa emerge no contexto atual de crise ambiental mundial em que vivemos. 

Neste contexto, os oceanólogos e oceanólogas são potenciais educadores e educadoras ambientais não-formais, 

atuando em regiões costeiras, marinhas e suas zonas de transição. Nesse sentido, tomou-se como referência a 

formação e a atuação profissional dos egressos e egressas do curso de Oceanologia da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG. Ainda em andamento, este estudo está sendo desenvolvido como pesquisa de dissertação 

no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental – PPGEA. Sua proposta metodológica está 

dividida em três etapas, que analisam, respectivamente, o currículo do curso de Oceanologia da FURG, o 

currículo Lattes de oceanólogos e oceanólogas egressos e egressas do curso, e o entendimento dos e das 

profissionais a serem selecionados na etapa anterior sobre temas basilares do campo da Educação Ambiental. 

 
Palavras-chave: Oceanologia; Educadores Ambientais Não-formais; Currículo. 
 

 

 

Oceanologists as non-formal environmental educators: relationship between training 

and professional performance 
 
Abstract: This research emerges in the current context of the global environmental crisis in which we live. 

Where oceanologists are understood as potential non-formal environmental educators, working in coastal, marine 

and transitional areas. In this sense, the training and professional performance of the graduates of the Oceanology 

course at the Federal University of Rio Grande - FURG was taken as a reference. Still in progress, this study is 

being developed as a dissertation research under the Postgraduate Program in Environmental Education - 

PPGEA. Its methodological proposal is divided into three major stages, which analyze, respectively, the 

curriculum of the Oceanology course at FURG, the Lattes curriculum of oceanologists who graduated from the 

course, and the understanding of the professionals selected in the previous stage on basic themes in the field of 

Environmental Education. 
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Oceanólogos y oceanólogas como educadores y educadoras ambientales no formales: 

relación entre formación y desempeño profesional 
 
Resumen: Esta investigación surge en el contexto actual de crisis ambiental global en la que vivimos. Donde 

los oceanólogos y oceanólogas se entienden como potenciales educadores y educadoras ambientales no formales, 

que trabajan en áreas costeras, marinas y de transición. En este sentido, se tomó como referencia la formación y 

desempeño profesional de los egresados y egresadas del curso de Oceanología de la Universidad Federal de Rio 

Grande - FURG. Aún en progreso, este estudio se desarrolla como una investigación de disertación en el 

Programa de Posgrado en Educación Ambiental - PPGEA. Su propuesta metodológica se divide en tres grandes 

etapas, que analizan, respectivamente, el currículo del curso de Oceanología en la FURG, el currículo Lattes de 

los oceanólogos y oceanólogas egresados y egresadas del curso, y la comprensión de los e las profesionales 

seleccionados en la etapa anterior sobre temas básicos en el campo de la Educación Ambiental. 
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Apresentando a temática 

Ao considerar a atual crise ambiental que atinge diversos ecossistemas, fica evidente 

a importância da Educação Ambiental (EA) para a construção de respostas sociais a tal crise 

(SAUVÉ, 2004; GUIMARÃES, 2004). Neste contexto, esta proposição de pesquisa busca 

compreender a atuação dos oceanólogos e oceanólogas2 como potenciais educadores e 

educadoras ambientais não-formais. A proposta tem relevância social e científica justificada 

na importância dos ecossistemas oceânicos para a sociedade e equilíbrio sistêmico do planeta.  

A atualidade das temáticas relacionadas aos oceanos é percebida na evidência de 

questões como poluentes e lixo marinho, perda de biodiversidade aquática e outros aspectos 

que relacionam a regulação do clima e equilíbrio sistêmico do planeta aos oceanos, 

fundamentais ao ciclo de transformação do oxigênio terrestre e como área de maior 

produtividade biológica do planeta. Ao reconhecer a importância da temática, a Organização 

das Nações Unidas instituiu a Década Internacional da Oceanografia para o Desenvolvimento 

Sustentável, no período de 2021 a 2030 (ONU, 2017). Da mesma forma, o VI Congresso 

Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa 

(CPLP) estabeleceu que “Oceano, lusofonia e Educação Ambiental: caminho para a esperança 

de uma transição socioecológica na CPLP” será o tema central de seus debates.  

Nesta proposta de pesquisa, que se insere no âmbito dos estudos sobre a EA em 

espaços não-formais, tomou-se como referência a atuação dos egressos e egressas do curso de 

Oceanologia3 em comunidades costeiras. Por isso, vale esclarecer que se compreende EA 

como campo interdisciplinar, tanto para a formação como para a atuação de diferentes 

profissionais. Por óbvio, a formação acadêmica não é o único elemento determinante na 

atuação de qualquer profissional, mas é um fator de destaque. Assim, pode ser considerado 

um conjunto de aspectos que influenciam na atuação dos oceanólogos e oceanólogas em 

relação à EA, tais como as condições de trabalho e as características das instituições em que 

atuam.  

A   escolha   do  tema se  justifica  por  nossas   trajetórias  acadêmicas  no  curso  de  

 

2 Oceanólogos e oceanólogas refere-se aos egressos e egressas do curso de Oceanologia da FURG. Quando 

mencionado oceanógrafos e oceanógrafas, refere-se aos profissionais da área de Oceanografia, conforme a 

regulamentação profissional (BRASIL, 2008) e diretrizes curriculares (BRASIL, 2012) deste campo, englobando 

também os egressos e egressas do curso da FURG. 
3 Oceanografia ou Oceanologia? Etimologicamente, Oceanografia é a descrição do oceano, nas suas origens. 

Essa palavra está vinculada com a geografia dos mares. Já a Oceanologia significa o estudo do oceano (palavra 

grega logos: razão, conhecimento) como uma ciência. Assim, o segundo termo seria mais apropriado, no entanto 

a prática acabou estabelecendo a primazia da palavra Oceanografia e hoje ambos os termos são aceitos como 

sinônimos (CASTELLO & KRUG, 2015).   
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Oceanologia da Universidade Federal do Rio Grande. Por sermos oriundas desta formação e 

percebermos que, ao longo dos anos no curso, muitas inquietações estavam presentes, 

principalmente no que se refere aos temas de mediação social que envolvem a atuação dos 

oceanológos e oceanólogas para compreender processos de construção de uma Cultura 

Oceânica4.  

No bojo das indagações que nos acompanham, seria possível citar algumas questões: 

Estariam as temáticas relacionadas ao campo da EA suficientemente contempladas na 

formação dos oceanólogos e oceanólogas? Qual seria o papel da EA na formação destes e 

destas profissionais? Os desafios profissionais dos oceanólogos e oceanólogas estão 

relacionados com a formação e a mediação social com as comunidades costeiras? Se sim, 

como estes e estas profissionais articulam suas ações no campo da EA? Sobre estes aspectos, 

é possível perceber que alguns estudos corroboram para pensar esta realidade desde diferentes 

perspectivas. 

Considerando sua trajetória histórica, seu ideário e suas perspectivas epistemológicas 

diversas, o campo da EA é composto por características complexas. Nesse sentido, quando 

em sua vertente crítica (LOUREIRO, 2015; MOURA & LOUREIRO, 2015), a EA demanda 

interdisciplinaridade. Tal abordagem, de acordo com Carvalho (2001, p. 163), conduziu os 

educadores e educadoras ambientais a construírem “um discurso hegemônico de oposição ao 

que percebem como os fundamentos epistemológicos da educação tradicional, denunciados 

como inspirados pelo pensamento cartesiano, ao qual é atribuída a responsabilidade pela 

compartimentalização do conhecimento”. 

No entanto, não seria prudente desconsiderar que a visão mecanicista da ciência 

cartesiana está presente em grande parte do fazer científico e acadêmico. As composições de 

muitos cursos de formação, em especial os cursos de graduação, com frequência têm tomado 

como pauta uma lógica de fragmentação do saber para formação do todo. Esse processo, 

muitas vezes desvincula o objeto de estudo de seu contexto e fragiliza uma possibilidade de 

compreensão integrada e interdisciplinar da realidade.  

 Posto isto, é necessário ressaltar que conhecer o percurso formativo de oceanólogos e  

 

 4A “Cultura Oceânica” é uma compreensão da influência do oceano nas pessoas e a influência das pessoas no 

oceano. Também conhecida como “Alfabetização Oceânica”, tradução literal do termo inglês “Ocean Literacy”, 

é um conceito voltado a escolas, empresas, ONGs, governo, universidades, comunidades, cidadãos e que visa 

reconhecer o papel do oceano na vida das pessoas, levando a repensar comportamentos e viabilizando a 

proposição e promoção de ações, políticas públicas e ideias inovadoras que ajudem a conservar o oceano e 

garantir a qualidade de vida das gerações futuras (texto traduzido pelas autoras, a partir do site da UNESCO: 

<https://oceanliteracy.unesco.org/>, acesso em: 01 de jun. de 2020). 

https://oceanliteracy.unesco.org/
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oceanólogas que atuam em espaços de Educação Ambiental Não-Formal - EANF se apresenta  

como um dos meios de compreender sua atuação. Uma vez que, a todos e todas profissionais 

que atuam em espaços de EANF, em especial os oceanólogos e oceanólogas, é esperado que 

possuam uma formação, e um entendimento sobre a EA, que se contraponha ao paradigma de 

fragmentação disciplinar dos saberes. Mas, não apenas isso, com base nos estudos 

apresentados, a estes e estas profissionais seria necessária uma instrumentalização suficiente 

para atuar com as especificidades das comunidades costeiras, pois, é com elas que os 

oceanológos e oceanólogas terão maior interação e desafios para manter a qualidade 

socioambiental de ambientes costeiros. Para que seja possível desenvolver uma atuação 

fundamentada na compreensão integrada do meio ambiente, no fortalecimento à consciência 

crítica sobre a dimensão socioambiental, no incentivo a participação individual e coletiva na 

manutenção da sustentabilidade ambiental, e que promova o cuidado e a integridade dos 

ecossistemas em sua totalidade, é preciso avançar no entendimento das demandas 

profissionais dos oceanólogos e oceanólogas.  

Para Krug (2018), no campo acadêmico das Ciências do Mar são raros os cursos que 

apresentam uma formação teórica e prática em EA incorporada às respectivas matrizes 

curriculares.  Assim, a problemática apontada pelo autor, articulada às reflexões sobre a 

formação acadêmica no curso de Oceanologia, nos conduz a pensar na necessidade de um 

estudo mais aprofundado que investigue os percursos formativos dos oceanólogos e 

oceanólogas (aqui entendidos como potenciais educadores e educadoras ambientais não-

formais), e suas demandas profissionais. Tendo em vista que este curso é oferecido pela 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, toma-se essa instituição como lócus de 

desenvolvimento da pesquisa.  

De acordo com Castello & Krug (2015), a Oceanografia é a mais antiga e tradicional 

entre as áreas que se inserem na concepção de Ciências do Mar. Este campo de conhecimento 

é reconhecido como parte das Ciências Naturais (Ciências Exatas e da Terra e Ciências 

Biológicas), no entanto, cada vez mais, os contextos social e ecológico apontam para a 

necessidade de ampliação das interfaces disciplinares em sua composição.  De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da graduação (ou do Bacharelado) em Oceanografia 

(BRASIL, 2012a), os cursos da área visam capacitar seus e suas estudantes para atuar em 

diferentes temas e desempenhar as atribuições estabelecidas pela Lei n° 11.760 que dispõe 

sobre o exercício da profissão em Oceanografia (BRASIL, 2008).  
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Mais especificamente, Krug (2018, p. 160) relata a presença de uma “cultura 

positivista5 e cartesiana de produção e aprendizagem que ainda predomina no 

desenvolvimento da formação de oceanógrafos (e oceanógrafas)”. Castello & Krug (2015) 

afirmam que esta formação, em grande parte das experiências já analisadas, toma por base 

quatro ramos temáticos que tratam de forma inter-relacionada da Biologia, da Química, da 

Geologia e da Física do ambiente marinho6, costeiro7 e das suas zonas de transição8. Ainda 

segundo os mesmos autores, a inter-relação dos ramos da Oceanografia ocorre, 

fundamentalmente, através de processos bioquímicos, biogeoquímicos, geoquímicos, 

biofísicos e geofísicos; e que para entender o que se passa no conjunto de ecossistemas que 

compõem o sistema oceânico, é indispensável integrar os conhecimentos dos diferentes ramos 

da Oceanografia, uma vez que os processos oceanográficos nunca são compartimentados. 

Posto isto, se é correto afirmar que os processos oceanográficos não são compartimentados, 

seria correto também afirmar que com a presença humana influenciando diretamente a zona 

costeira, esta também deveria ser considerada como mais um elemento/ator do sistema. Assim, 

a dimensão humana (e suas relações sociais) deveria ser mais uma temática na integração dos 

conhecimentos dos diferentes ramos da Oceanografia.  

É olhando por esse ângulo que Moura (2017) afirma que a Oceanografia dialoga com as 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas desde a sua fundação. Para este autor, fazer a 

afirmação de que “não existe Oceanografia Humana” é uma questão muito difundida no meio 

científico. Entretanto, o autor afirma que “por ser uma criação humana e por responder a 

questões sociais humanas, e não uma questão de baleias, golfinhos, plâncton ou rochas 

metamórficas e sedimentares dos oceanos, a Oceanografia não poderia ser outra coisa senão 

Humana” (MOURA, 2017, p. 09). Ainda sob a ótica deste mesmo autor, a Oceanografia 

Socioambiental9 vem congregando linhas de pesquisa e vertentes teórico-metodológicas sui  

 

5 Segundo Borges & Dalberio (2007, p. 4) “a teoria positivista, como orientadora da ciência, elege como critério 

único da verdade aquilo que pode ser comprovado através da experiência, dos fatos visíveis e positivos. Nessa 

concepção, surge a necessidade da prova concreta, objetiva, clara, mensurável ou quantificável para que a 

academia científica aprove algo como uma descoberta científica”. 
6 O ambiente marinho representa o conjunto de ecossistemas de água salgada, alcançando 70% da superfície 

terrestre, sendo classificado como o maior ambiente da biosfera. 
7 O ambiente costeiro representa o conjunto de ecossistemas terrestres que se encontram no limite continental 

com o ambiente marinho, e possui ecossistemas diversos.  
8A zona de transição costeira/marinha é comumente definida como a região de interface entre terra e mar, e que 

abrange uma gama de ambientes e biodiversidade únicos. Se tornando um local, tanto de domínio costeiro quanto 

de domínio marinho, complexo, dinâmico e extremamente mutável.  

 9Como apresenta Moura (2019), o socioambientalismo vem sendo citado como um eixo temático crescente no 

contexto da Oceanografia brasileira. 
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generis, e que este novo eixo da Oceanografia permite evidenciar e denunciar conhecimentos, 

ideologias, valores e verdades produzidos e mobilizados pelas diferentes escolas da  

Oceanografia (Clássica), bem como as razões e seus beneficiários e beneficiárias.  

 Por outro lado, no início da década de 2010, com o estabelecimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA, criou-se uma expectativa de 

avanço nas propostas curriculares dos cursos de formação de diversas profissões. Ao 

reconhecer o papel transformador e emancipatório da EA no contexto nacional e mundial de 

mudanças climáticas, de degradação da natureza, de redução da biodiversidade, dos riscos 

socioambientais locais e globais e das necessidades planetárias evidenciadas na prática social 

(BRASIL, 2012b), o documento amplia a necessidade de estudos em relação à EANF. 

 Assim, ao pensar na atuação dos oceanólogos e oceanólogas, é necessário pensar e 

problematizar tanto o seu percurso formativo, quanto as demandas de seu campo de atuação 

profissional. É preciso compreender como estes aspectos, por vezes apoiado na negação da 

dimensão social dos ecossistemas oceânicos, tem um impacto na atuação destes e destas 

profissionais. Assim, a questão de pesquisa começa a se conformar em um duplo viés, entre 

formação e atuação, entre expectativa profissional e realidade socioambiental, entre uma 

formação baseada em desenhos curriculares disciplinarizados/fragmentados e os desafios de 

atuar em realidades sociais e ambientais profundamente complexas. 

 

Aproximações ao problema de pesquisa e fundamentação teórica prévia 

 Segundo Moura (2014), historicamente as pesquisas desenvolvidas no campo da 

Oceanografia brasileira são desenvolvidas por um grupo de pesquisadores e pesquisadoras 

que (a)credita na ciência como campo de produção de verdades, na qual há uma defesa da 

neutralidade e da objetividade da ciência. Nesta perspectiva, (a)credita-se como área de 

pesquisa privilegiada de produção de conhecimento-verdade sobre os mares e oceanos. No 

entanto, o mesmo autor ressalta que a partir do final da década de 1990, emerge um segundo 

grupo de pesquisadores e pesquisadoras da área e que estes e estas, por sua vez, estariam mais 

ligados a pesquisas que envolvem  a  Teoria  dos  Comuns10,  a   Antropologia  Marítima11,  a  

 

 10A “tragédia dos comuns” foi um termo usado pela primeira vez por Garret Hardin em 1968, o qual apontava 

como consequência inevitável do crescimento populacional, a criação de uma verdadeiro efeito trágico no usos 

dos recursos naturais considerados de uso comum, isto é, aqueles sob os quais não haveria a propriedade privada 

definida sobre os mesmos e que, portanto, haveria livre acesso ao seu uso, seja por consumidores e consumidoras 

ou por produtores e produtoras. 
11 Área específica do conhecimento nas Ciências Humanas intitulada Antropologia Marítima, Sócio-

Antropologia Marítima, ou ainda Antropologia da Pesca. A Antropologia Marítima é hoje um campo de pesquisa 

especializado de estudo etnológico sobre comunidades que vivem do mar. 
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Sociologia, a Geografia e a EA.  

 Mesmo podendo-se afirmar que o positivismo, como corrente filosófica, ainda é a 

predominante neste campo, tal análise histórica feita por Moura (2014) elucida bem a forma 

como as pesquisas na área passaram e passam por diferentes fases, ora permeando unicamente 

pelas Ciências Ecológicas ou Naturais, ora transpassando estas e caminhando pelas Ciências 

Sociais ou Humanas. O que, por reflexão, traz à luz questionamentos sobre como a formação 

dos pesquisadores e pesquisadoras da área da Oceanografia favorece, ou não, a transcendência 

dessa ciência muitas vezes descrita como “dura”, para uma versão que envolva a dimensão 

humana e social. Sendo assim, emerge deste contexto uma possível questão de pesquisa sobre 

a maneira pela qual os oceanólogos e oceanólogas que atuam como educadores e educadoras 

ambientais não-formais percorreram os caminhos que lhes possibilitaram tal atuação, tendo 

em vista suas formações a partir de um currículo formativo que pouco favorece a inserção da 

dimensão humana e social em sua proposta curricular, principalmente considerando os 

princípios e fundamentos da EA. 

 Para responder a esta inquietação, é preciso considerar que a formação sobre os 

componentes, os processos e os recursos dos ambientes marinhos e costeiros é muito ampla e 

detalhada nos cursos da área de Oceanografia do país, como fica claro ao analisarmos as 

Diretrizes Curriculares Nacionais que regulam a capacitação neste campo do conhecimento 

(BRASIL, 2012a). Ao revisar o documento, é possível perceber que o mesmo define que os 

oceanógrafos e oceanógrafas formados e formadas pelas Instituições de Ensino Superior – IES 

do país devem, por formação acadêmica, serem capazes, entre outros, de “coordenar planos, 

programas, projetos e trabalhos inter e transdisciplinares na área marinha e costeira” 

(BRASIL, 2012a, p. 06). Além disso, o documento corrobora com o argumento de que os 

princípios de EA poderiam permear de forma mais marcada nos cursos de formação dos 

oceanógrafos e oceanógrafas, pois traçam o perfil dos egressos e egressas dos cursos de 

Oceanografia do país como profissionais capazes de “compreender a visão crítica e criativa 

para a identificação e resolução de problemas, com atuação empreendedora e abrangente no 

atendimento às demandas da sociedade em seu campo de atuação” (BRASIL, 2012a, p. 01).  

 Ao concebermos a EA como um processo capaz de ampliar a visão crítica dos e das 

profissionais da área da Oceanografia, considera-se fundamental uma formação de qualidade 

nesta temática. Ainda, para Sauvé (2004) um entendimento aprofundado de professores e 

professoras, animadores e animadoras, e outros dinamizadores em EA é fundamental para o 

desenvolvimento deste campo e responde a um triplo problema: ambiental, social e educativo. 
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Nesse interim, pode-se dizer que para o campo da EA é indispensável que seus atores e atrizes 

sociais tenham uma compreensão avançada sobre este triplo problema.  

 Pensando principalmente nos espaços de EANF e seus e suas profissionais, Tilbury 

(1994) sugere ampliar o escopo das discussões sobre EA em nível estratégico para incluir 

aqueles e aquelas que se encontram além da comunidade educacional formal. Além disso, 

Taylor & Caldarelli (2004) ressaltam a importância da formação dos e das profissionais que 

atuam como educadores e educadoras não formais, incluindo os papéis e responsabilidades do 

educador e educadora ambiental não-formal em diferentes contextos, e as várias abordagens, 

concepções e características da EANF. 

 Considerando que a formação de Bacharel em Oceanografia por si só, via de regra, 

não é capaz de oportunizar os conhecimentos teórico-práticos necessários para a atuação 

destes e destas profissionais como educadores e educadoras ambientais formais, é no contexto 

da EANF que os oceanógrafos e oceanógrafas ganham espaço para se afirmar como 

educadores e educadoras ambientais. O que culmina na hipótese de pesquisa de que se a EA 

não é integrada de forma satisfatória no curso de Oceanologia da FURG, então a atuação de 

oceanólogos e oceanólogas como educadores e educadoras ambientais não-formais é 

necessariamente resultado de formações complementares motivadas pela complexa realidade 

socioambiental que estes e estas profissionais encontram no desenvolvimento de suas tarefas 

profissionais. Assim, essa pesquisa pretende problematizar e analisar as questões que 

emergem deste contexto a partir da definição dos seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral  

 Compreender a atuação profissional de oceanólogos e oceanólogas egressos e egressas 

da Universidade Federal do Rio Grande que atuam como educadores e educadoras ambientais 

em espaços não-formais, considerando seu percurso formativo e as demandas socioambientais 

de seus contextos de atuação.   

  

Objetivos específicos 

 1. Descrever a estrutura curricular do curso de Oceanologia da FURG em relação à 

natureza das disciplinas que compõem a grade curricular, correlacionando estas com os 

objetivos e princípios da Educação Ambiental;  
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 2. Identificar o trajeto formativo de oceanólogos e oceanólogas que atuam como 

educadores e educadoras ambientais não-formais para analisar se estes e estas profissionais 

buscaram formação complementar na área de EA que viesse a aprofundar seus conhecimentos 

nesta temática; e, 

 3. Entender como os oceanólogos e oceanólogas que atuam como educadores e 

educadoras ambientais não-formais compreendem as principais questões e teorias que 

norteiam este campo do conhecimento, como estes e estas desenvolvem as ações em seus 

respectivos espaços de atuação e entendem suas próprias trajetórias formativas. 

 

Enfoque metodológico prévio 

 Sob o olhar de Stake (2011), um estudo qualitativo reúne características especiais, que 

incluem ser interpretativo, experiencial, situacional e personalístico. Ademais, sobre as 

pesquisas, o autor considera que “os problemas retratados geralmente são emic (surgem das 

pessoas) e não etic (levantados pelos pesquisadores)” (STAKE, 2011, p. 26). Tal análise 

ganha sustentação ao considerarmos o contexto em que se manifesta a presente pesquisa, que 

emerge do anseio por parte dos e das estudantes e profissionais da área de Oceanografia por 

uma formação que inclua a dimensão social em sua proposta. Assim, toma-se esta metodologia 

como a principal norteadora do processo (quadro 1) e das etapas a que pretendemos (figura 

1): 

 
Quadro 1: Metodologia relacionada aos objetivos específicos e as etapas do projeto.  

Objetivo 

específico 
Processo metodológico prévio 

Etapas 

do 

projeto 

1 

Considerando que as Instituições de Ensino Superior - IES possuem 

currículos formativos definidos para todos os cursos, na primeira etapa da 

pesquisa pretende-se compreender como o currículo do curso de 

Oceanologia da FURG pode contribuir na formação de profissionais 

competentes para atuar em processos que pressuponham a interação 

humana e social em ambientes marinhos, costeiros e suas zonas de 

transição, principalmente no que diz respeito aos princípios e 

fundamentos da EA. Para isso, por meio de uma análise qualitativa 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994; STAKE, 2011; YIN, 2016), buscaremos 

descrever a estrutura curricular do curso de Oceanologia relacionando 

estas aos objetivos e princípios da EA. 

1 

2 

2 
Na segunda etapa de pesquisa, a metodologia a ser empregada 

compreende a seleção de uma fração de oceanólogos e oceanólogas 

formados formadas pela FURG que tenham atuação em EANF e que 

3 



 

838  
 

estejam com seus currículos registrados na Plataforma Lattes do CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/).  A partir das informações apresentadas em seus 

respectivos currículos, será possível identificar a trajetória formativa de 

cada um destes e destas profissionais a fim de compreender se estes e 

estas buscaram formações complementares. 

4 

3 

A terceira e última etapa metodológica visa analisar o entendimento dos 

e das profissionais selecionados e selecionadas na etapa anterior sobre 

temas basilares do campo da EA. Para isso, se pretende utilizar a 

entrevista semiestruturada (VIEIRA, 2009), organizada por meio de um 

roteiro com questões que envolvam uma análise autocrítica sobre suas 

respectivas formações, suas compreensões enquanto disseminadores e 

disseminadoras da Cultura Oceânica, suas práxis e pretensões como 

educadores e educadoras ambientais, entre outros. 

5 

6 

Fonte: Próprias autoras. 
 

Figura 1: Fluxograma de ilustração das etapas práticas do projeto. 

 
Fonte: Próprias autoras. 

  

 Ainda que não explícito no procedimento metodológico acima referido (quadro 1), 

existem mais duas etapas de relevância primordial para esta pesquisa. Antecedendo as etapas 

práticas (figura 1), é elementar que se proceda com um robusto aprofundamento do referencial 

teórico, que busque ampliar o espectro e agregar conhecimento ao transpassar e revisitar 

conceitos, métodos, autores relevantes e antecedentes de pesquisa. Outro ponto importante é 

a etapa final do projeto, que inclui a reunião dos dados, e a interpretação, síntese e discussão 

dos resultados; sempre com intento ao que se propõe nesta pesquisa. 

 

Considerações finais para uma proposta de início 

 Retomando a problemática apresentada, é possível perceber a necessidade de diminuir 

a “distância” da sociedade em relação ao sistema oceânico, visto que o conjunto de 

ecossistemas que compõem essa região tão importante ambientalmente, é comumente 

http://lattes.cnpq.br/
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entendido como um não-lugar (AUGÉ, 2007) para aqueles e aquelas que não possuem uma 

relação direta com estes espaços. E, ao não compreender que todo e qualquer processo (natural 

ou antrópico) possui efeitos diretos ou indiretos a toda a população, se fragiliza qualquer ação 

de EA.   

Nessa perspectiva, reflexionando sobre o atual debate da questão, se percebe que são 

muitas as iniciativas que visam à reaproximação da sociedade às questões marinhas e 

costeiras. Como exemplo, estão os projetos de EA que têm esta sua centralidade muito 

difundida e projetada em diversos países, como é o caso da Alfabetização Oceânica (Literacia 

Oceânica de acordo com a CPLP). Ao ponderarmos em relação à necessidade de 

aprofundamento deste tema no Brasil, é possível dizer que os e as profissionais formados e 

formadas na área de Oceanografia apresentam um alto potencial como agentes de 

transformação da realidade em relação aos sistemas oceânicos, e, portanto, são profissionais 

que necessitam ser incorporados ao conjunto de sujeitos e  sujeitas atuantes no campo da EA. 

 Por fim, mas não menos importante, cabe salientar que o presente artigo objetiva 

divulgar ao leitor ou leitora uma pesquisa que ainda está em seu estágio inicial, sendo 

desenvolvida pelas autoras no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental 

envolvendo o curso de Oceanologia da FURG, apresentando-se como uma evolução da 

pesquisa de Da Silva & Kitzmann (2020). Nesse sentido, esperamos que a partir do que 

discorremos aqui, outras contribuições possam emergir no contexto da Oceanografia 

Socioambiental e da formação de profissionais da área de Oceanografia com potencial crítico-

reflexivo.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURSO NORMAL: PERSPECTIVAS PARA UMA 

NOVA REALIDADE 
 

Tamires Martins1  

 Lilian Couto Cordeiro Estolano 

 Vívian Soares de Almeida 

Resumo: Diante do cenário atual da sociedade onde uma pandemia assola o mundo, a degradação ambiental 

vem crescendo constantemente sendo o fator principal para que mais pandemias apareçam. Tudo isso vem sendo 

impulsionado pelo consumismo e o uso desenfreado de matéria prima e recursos não renováveis. Partindo do 

pressuposto de que a Educação Ambiental (EA) é uma potencial ferramenta transformadora deste paradigma 

moderno, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a realidade de um colégio de Curso Normal junto 

ao seu PPP e se corroboram com as políticas públicas em EA existentes no Brasil e no RJ.  Numa perspectiva de 

abordagem qualitativa, foram adotados como instrumentos metodológicos a análise documental e os 

questionários, que foram aplicados aos estudantes do terceiro ano. Os resultados demonstraram que existe uma 

aproximação com os princípios da EA em uma disciplina específica da Matriz Curricular chamada Vida e 

Natureza e também uma percepção mais crítica por parte dos estudantes. 

 
Palavras-chave: Educadores ambientais; Educação Ambiental Crítica; Formação de professores. 

 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE NORMAL COURSE: PERSPECTIVES 

FOR A NEW REALITY 
 
Abstract: In view of the current scenario of society where a pandemic is plaguing the world, the environmental 

degradation has been growing constantly, being the main factor for more pandemics to appear. All of this has 

been driven by consumerism and the widespread use of raw materials and non-renewable resources. Based on 

the assumption that Environmental Education (AE) is a potential transforming tool of this modern paradigm, this 

research has as main objective to analyze the reality of a College of Normal Course together with its PPP and 

corroborate with the public policies in AE existing in Brazil and RJ. From a qualitative perspective, document 

analysis and questionnaires were adopted as methodological tools, which were applied to third year students. 

The results showed that there is an approximation with the principles of AE in a specific discipline of the 

Curriculum Matrix called Life and Nature and also a more critical perception on the part of the students. 

 
Keywords: Environmental educators; Critical Environmental Education; Teacher training. 

 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURSO NORMAL: PERSPECTIVAS PARA 

UNA NUEVA REALIDAD 
 
Resumen: Ante el escenario actual de la sociedad donde una pandemia azota al mundo, la degradación 

ambiental ha ido creciendo constantemente, siendo el factor principal para que aparezcan más pandemias. Todo 

esto ha sido impulsado por el consumismo y el uso generalizado de materias primas y recursos no renovables. 

Partiendo del supuesto de que la Educación Ambiental (EA) es una potencial herramienta transformadora de este 

paradigma moderno, esta investigación tiene como objetivo principal analizar la realidad de un Colegio de Curso 

Normal junto con su PPP y corroborar con las políticas públicas en EA existentes en el Brasil y RJ. Desde una 

perspectiva cualitativa, se adoptaron como herramientas metodológicas el análisis documental y los 

cuestionarios, que se aplicaron a los estudiantes de tercer año. Los resultados mostraron que existe una 

aproximación con los principios de la EA en una disciplina específica de la Matriz Curricular denominada Vida 

y Naturaleza y también una percepción más crítica por parte de los estudiantes. 

 
Palabras clave: Educadores ambientales; Educación Ambiental Crítica; Formación de profesores. 
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Introdução 

Adentramos ao século XXI com claros desafios que afetam a vida em todas as formas 

de organização das sociedades contemporâneas. As crises pelas quais passa a humanidade ao 

enfrentar o presente cenário da pandemia que assola o mundo, desde o primeiro trimestre de 

2020, originada pela disseminação do agente patogênico da família do coronavírus - batizado 

pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus de SARS-CoV-2, novo coronavírus que 

causa a doença COVID-19 - alteraram profundamente e de múltiplas maneiras a vida 

cotidiana. Uma “nova normalidade” vem sendo desenvolvida e experimentada 

simultaneamente, através da condição de isolamento social na qual fomos condicionados, 

devido às orientações da Organização Mundial de Saúde, como uma das principais medidas 

para conter a curva de contágio, por reduzir a velocidade de transmissão do vírus. 

O estado de pandemia engendra efeitos de caráter antidemocráticos, pois escancara os 

abismos sociais que separam mundos e pessoas, bem como, evidencia os efeitos antrópicos 

nas alterações climáticas e dos ecossistemas. Estamos vivendo em uma nova era, o 

Antropoceno, e nossa espécie já ultrapassou a capacidade de suporte e regeneração natural na 

perda da biodiversidade e da contaminação por nitrogênio e que estamos próximos ao limite 

na área de mudanças climáticas (ARTAXO, 2014). E “esse pacote chamado de humanidade 

vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa 

abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de 

existência e de hábitos” (KRENAK, 2020). Em vista desse cenário preocupante, medidas para 

sua reversão se tornam cada vez mais urgentes, e nas últimas décadas, a educação ambiental 

(EA) passou a ser considerada uma importante ferramenta capaz de romper com tal paradigma 

e (r)estabelecer a relação entre homem e natureza numa perspectiva mais harmônica.   

Diante disso, destacamos a necessidade do estabelecimento de um novo paradigma na 

sociedade moderna. Mas de que paradigma estamos falando? Como reduzir as desigualdades 

sociais? Como enfrentamos os problemas socioambientais tendo como referência um 

paradigma fundamentado na destruição em massa da natureza, tratando-a como recurso e não 

como parte de nós? Como podemos esperar que as instituições de ensino transformem seus 

currículos se, pouco a pouco, os currículos vêm sendo adaptados para o tecnicismo e não para 

uma educação libertadora? 

Diante do cenário pandêmico que está posto, fica evidente a necessidade e urgência na 

ruptura com esse paradigma. Reigota (2004) defende que, pensar em uma mudança radical da 

sociedade tendo como base uma perspectiva ecológica é uma utopia que não deve ser 



 

844  
 

entendida como ingênua ou impossível, mas como um conjunto de ideias que tendem a gerar 

atividades visando a mudança no sistema prevalecente. E esse processo somente é efetivo 

quando incorporado no contexto educacional, especialmente nos cursos que formam 

professores para atuação na educação básica.  

Nesse contexto, este artigo teve como objetivo central analisar a abordagem da EA em 

uma escola de Curso Normal em nível médio, localizada no município de Nova Iguaçu-RJ, 

através das lentes da EA Crítica. Foram determinados os seguintes objetivos específicos: 

Identificar, através da análise documental do Curso Normal, propostas pedagógicas 

relacionadas ao campo da EA; Investigar, através de questionários, o grau da abordagem em 

EA oferecido pelo curso; Avaliar o nível de entendimento que os estudantes do terceiro ano 

possuem em EA e discutir sobre os resultados encontrados na pesquisa. 

 Por muitos anos as escolas normais passaram por diversas transformações, sendo 

fechadas e reabertas em vários momentos. Seus currículos também passaram por modificações 

ao longo do tempo deixando de lado as capacidades domésticas e incorporando competências 

mais técnicas, pedagógicas e qualitativas. Seguindo essa linha, é possível fazer um paralelo 

com as políticas de Educação Ambiental no Brasil, que também foram se fortalecendo com o 

passar do tempo, criando assim uma base sólida para o estabelecimento da EA no âmbito 

escolar.  

 Desde o ano de 2008, foram realizados encontros no estado do Rio de Janeiro para a 

discussão da adequação da matriz curricular do Curso Normal, mas, somente em 2009, a 

proposta de adequação foi apreciada e aprovada diante do parecer do Conselho Estadual de 

Educação - CEE Nº 122 de 10 de novembro de 2009. A proposta levava em consideração a 

interdisciplinaridade, além da adequação das propostas pedagógicas. Uma das mudanças da 

matriz curricular do curso de formação de professores foi a implementação da disciplina Vida 

e Natureza, sendo então um dos Laboratórios pedagógicos (disciplinas de Formação 

Profissional). Todavia, só foi em 2013 que a nova resolução SEEDUC Nº 4951, de 04 de 

outubro de 2013, entrou em vigor para fixar diretrizes para implantação das matrizes 

curriculares para a educação da rede estadual de ensino público. 

 

A necessidade da Educação Ambiental no cenário pandêmico e pós-pandêmico 

Nas últimas décadas, muito vem sendo discutido acerca dos processos de degradação 

do meio ambiente. As preocupações com o planeta Terra vêm tomando proporções 

gigantescas, e por isso, a Educação Ambiental é tão necessária hoje em dia. Diversos eventos 
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relacionados à necessidade de uma abordagem mais significativa acerca dos problemas 

socioambientais foram realizados, como por exemplo, a Rio-92 e a Rio+20. 

Após os eventos nacionais e internacionais que destacaram a importância da EA, o Brasil 

construiu sua Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), onde institui em seu Art.3º 

que: 

 
Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 

ambiental, incumbindo: 
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 

políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 
 

A Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental, afirma em seu Art. 2º que: 

 
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 

em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental (BRASIL, 2012). 
 

É nessa concepção que a importância da EA vem aumentando juntamente com as demandas 

de restauração e conservação do Meio Ambiente. Por conta dos processos degradativos, a 

natureza responde em forma de catástrofes ambientais, e assim se torna cada vez mais 

necessário e urgente uma mudança de paradigma. Desta forma, a Educação Ambiental vem 

para apropriar-se de ensinamentos básicos da vida, como o respeito, a ética, solidariedade e 

gentileza. Ensinamentos estes que de pouco em pouco poderão restabelecer a ordem no caos 

que existe atualmente no mundo.  

 
O saber ambiental muda o olhar do conhecimento e com isso transforma as 

condições do saber no mundo na relação que estabelece o ser com o pensar e o saber, 

com o conhecer e o atuar no mundo. O saber ambiental é uma ética para acarinhar a 

vida, motivada por um desejo de vida, pela pulsão epistemofílica que erotiza o saber 

na existência humana (LEFF, 2009). 
 

Educação Ambiental no contexto escolar 

 

Para Guimarães (2014), a Educação Ambiental deve questionar e lutar pela qualidade de vida, 

potencializando os “processos formativos em Educação Ambiental numa vertente crítica e 

transformadora, que instrumentalize os educadores e educandos a atuarem em uma abordagem 

socioambientalista sustentável e pedagógica emancipatória”. 

  O Art. 9o da Lei 9.795/99 estabelece que a Educação Ambiental (EA) deve estar em 

desenvolvimento nos currículos de instituições de ensino privado e de ensino público, da 
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Educação Básica ao ensino superior, englobando também a educação especial, educação de 

jovens e adultos e educação profissional (BRASIL, 1999). 

  No que diz respeito a formação do aluno enquanto cidadão, podemos destacar nas DCN’s para 

a Educação Ambiental, que 

 

Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 

comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 

ambiente natural e construído (BRASIL, 2012). 
 

Alguns dos princípios básicos da EA são: “a abordagem articulada das questões ambientais 

locais, regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 

diversidade individual e cultural” (BRASIL, 1999). 

  É notável a importância então de uma abordagem eficaz da EA no Curso Normal, tendo em 

vista que é a partir de sua formação que o profissional poderá se constituir como Educador. 

Segundo Isabel de Carvalho,  

 

Quando se pensa na formação de professores em educação ambiental, outras 

questões se evidenciam. Uma delas é de que a formação de professores comporta 

uma dimensão que transcende os objetivos programáticos dos cursos e metodologias 

de capacitação. Trata-se da formação de uma identidade pessoal e profissional. 

Desta forma, quaisquer que sejam estes programas e metodologias, estes devem 

dialogar com o mundo da vida do(a)s professore(a)s, suas experiências, seus 

projetos de vida, suas condições de existência, suas expectativas sociais, sob pena 

de serem recebidos como mais uma tarefa entre tantas que tornam o cotidiano do 

professor um sem fim de compromissos (CARVALHO, 2005). 

 

Guimarães e Granier (2017) compreendem que o ser humano precisa desconstruir algumas 

ideias de mundo moderno e se sentir pertencente ao ambiente que o rodeia, e ser integrante da 

natureza. “É a esperança de construção de um mundo melhor para todos, onde a natureza não 

seja vista como recurso a serviço do ser humano, mas como parte dele mesmo, indivisível, 

indispensável, objetiva e subjetivamente, vital.” (GRANIER, 2017. p.14). 

Paulo Freire já introduziu algumas questões que devem ser levadas em consideração, 

como:  

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 

vida? Porque não estabelecer uma necessária "intimidade" entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? Porque não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 

descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida 

neste descaso? (FREIRE, 1996. p.17). 
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Nesta perspectiva de interdisciplinaridade dos saberes e da busca por uma compreensão de 

mundo que seja crítica, retornamos ao autor Paulo Freire que fala da importância da autonomia 

do sujeito, que, juntamente com Guimarães e Carvalho, consolidam a base teórica e 

metodológica desta pesquisa, que continua a se ancorar em Freire, quando coloca como 

pressuposto que    

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 1996. p.67) . 
 

Para atingir os objetivos específicos, primeiro foi realizada uma análise documental 

da matriz curricular do Curso Normal, do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Colégio e da 

ementa da disciplina Vida e Natureza (disciplina esta que os estudantes mais citaram na 

pesquisa). Todos os dados foram confrontados com a legislação estabelecida para a 

abordagem da EA e às demais normativas que estabelecem a mesma. Desta forma foi possível 

observar se há o cumprimento do que é estabelecido no PNEA e nas DCN’s para a Educação 

Ambiental. 

Buscando responder aos questionamentos quanto a EA, também foi aplicado questionário 

semiaberto, para que fosse realizada uma análise qualitativa das respostas dadas pelos 

estudantes do terceiro ano, levando em consideração que estão em processo final de 

aprendizagem no curso, partindo do pressuposto de que já possuem uma vasta bagagem de 

experiências do Curso Normal e por isso teriam maior argumentação sobre o assunto.  

 

Resultados e discussões 

No Brasil, dispositivos legais demonstram que a Educação Ambiental vem 

consolidando a sua institucionalização e legitimidade educacional de forma 

significativa.  Todavia, embora o aparato legal da EA seja bem definido, esses avanços na 

concepção do debate e na legislação não têm necessariamente sido acompanhados de forma 

fluida pelos processos formativos e suas estruturas curriculares. E buscando analisar a 

abordagem da temática na formação de professores, foram aplicados 32 questionários 

semiabertos, contendo cinco perguntas com o objetivo de que investigar a compreensão dos 

estudantes sobre as questões objeto deste estudo. 

Quando indagados sobre o significado de Educação Ambiental (EA), a maioria dos 

estudantes apresentou respostas com conceitos que demonstraram um pensamento voltado 

para o senso crítico,  trazendo a sensibilidade do cuidado, do pertencimento e da interação do 
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homem com a natureza, como por exemplo: “(EA) Significa o cuidar e o saber sobre o meio 

ambiente em que vivemos, em como podemos melhorar nossa visão sobre esse importante 

tema.”; “Mostrar o quanto é importante a natureza para o ser humano e cuidar dela. É nossa 

função, pois ela cuida tão bem da gente.”; “É o ato de aprender sobre o que se passa no meio 

ambiente, o que podemos fazer para melhorar e quais os benefícios que os nossos atos de 

melhoria podem trazer para um meio ambiente melhor e mais puro.”; “Conscientizar de uma 

forma pedagógica que o mundo está doente e precisamos salvá-lo antes que seja tarde 

demais.”; “A conscientização de que precisamos cuidar do meio ambiente e do lugar que 

vivemos.”; “Ter conhecimento sobre a importância da natureza para a nossa sobrevivência, 

entender os fenômenos da natureza que ocorrem no nosso dia a dia e como podem influenciar 

ou prejudicar no nosso futuro”. 

 Seguindo uma linha crítica da Educação Ambiental, porém sem muito aporte 

reflexivo, algumas respostas desse cunho puderam ser encontradas nos questionários, tais 

como: “Trabalhar os cuidados que devemos ter com a natureza e todos os seres que vivem 

nela.”; “Um estudo que visa conscientizar à todos sobre o meio ambiente em que vivem.”; 

“O estudo do meio ambiente, dos problemas ambientais no planeta e tudo o que envolve 

cuidados com o mesmo.”; “É ter conhecimento sobre os problemas ambientais e como a 

sociedade lida com isso.”; “Questionar a situação do meio ambiente e procurar soluções 

para uma melhoria.”; “É a conscientização da importância do meio ambiente.”; “De uma 

forma geral é falar sobre o assunto como por exemplo: como preservar, cuidar e não 

destruir.”; “É um processo que educa o indivíduo para problema ambiental.”; “Educação 

voltada às questões do meio ambiente, conservação, preservação, etc.”; “É o que trata dos 

âmbitos da natureza e o que o afeta, como nos dirigimos a ela e como lidamos.”; 

“Aprendizado de como ensinar as pessoas a ter consciência sobre o meio ambiente.”; 

“Conscientizar os alunos sobre as questões do meio ambiente.” “Significa conscientizar o 

aluno sobre a preservação do meio ambiente.”; “Pessoas que buscam preservar e conservar 

a natureza.”; “A educação que visa o meio ambiente ou algo que envolva a natureza com o 

ser humano.”. 

Embora em menor escala, algumas respostas foram marcadas pela presença de 

estrutura do senso comum, não tendo relação com o sujeito, sociedade, entre outros citados 

anteriormente. As respostas foram as seguintes: “Não fazer queimada na rua e não jogar lixo 

na rua.”; “Não jogar lixo nas ruas e preservar a natureza.”; “Estudo do meio ambiente.”; 

“Saber ou ter noção de como evitar a poluição.”; “Educação voltada para o meio ambiente 
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onde se explora todas as áreas voltadas ao tema.”.  

 Essas últimas respostas demonstraram certo distanciamento da EAC, mesmo tendo 

relação com a EA, elas saem da reflexão mais profunda e caem em uma armadilha do senso 

comum. O art. 6º dos DCN’s estipula que a EA: 

 [...] deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a 

sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, 

acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 

instituições de ensino. (BRASIL, 2012)   

 

Dos estudantes que responderam o questionário, cerca de 56% afirmaram que não 

existe Educação Ambiental na escola, enquanto que 44% disseram haver. Desses 44%, dois 

estudantes responderam que a EA é abordada quando fazem a reutilização de materiais e 

quando mantém a escola limpa. Enquanto que três estudantes responderam que a EA somente 

era abordada ocasionalmente em algumas disciplinas, sem muito aprofundamento. Outros três 

estudantes alegaram que existem palestras e projetos que são executados no âmbito escolar 

abordando a EA. Houve uma concentração maior, com seis respostas, quanto à disciplina Vida 

e Natureza, disciplina esta que foi incorporada à Matriz Curricular do Curso Normal em 2013, 

e foi a única mencionada nas respostas como a que aborda a Educação Ambiental. Porém, 

quatro dos seis estudantes que citaram a disciplina Vida e Natureza, apontaram que a mesma 

não tem muito aprofundamento, somente utilizando matérias de jornais, e que a aula tem 

pouco tempo de duração e não há muita discussão. Um estudante afirmou que falta incentivo 

da parte da coordenação e outro estudante comentou que os professores até tentavam montar 

projetos como o de horta escolar, por exemplo, mas que não chegavam a sair do papel.  

 Todos os estudantes, ao serem questionados quanto a relevância da EA em sua atuação 

futura enquanto professores, responderam positivamente. As justificativas para a avaliação 

positiva da temática permearam o campo da importância da natureza e do meio ambiente (“A 

Educação Ambiental é muito importante para a aquisição do respeito com o meio ambiente.”; 

“Sim. Pois precisamos ter a noção de espaço onde vivemos até para sermos cidadãos que 

respeitam a natureza.”), bem como a formação cidadã da criança, a preservação, o respeito, 

o cuidado, conscientização para um futuro melhor (“Sim, porque se a questão ambiental, 

precisamos cada vez mais como futuros professores conscientizar as novas gerações de como 

cuidar.”; “Sim, porque é importante estar levando a Educação Ambiental às crianças desde 

pequenas. Junto com a ludicidade no dia a dia.”; “Sim. Porque a natureza é de todos, é um 

assunto que afeta a todos e, como professores, temos que conscientizar os alunos a cuidar e 

entender como agimos para com ela.”; “Extremamente importante, pois o professor deve 
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passar para o seu aluno o quanto devíamos saber e cuidar do meio em que vivemos.”; “Sim, 

pois é uma educação diferenciada que poucos professores trabalham em sala de aula e é 

importante para a formação como cidadão da criança.”; “Sim, tem como objetivo 

conscientizar os alunos sobre o problema ambiental.”). Relacionaram com a importância da 

capacidade em compartilhar conhecimentos acerca dos problemas ambientais para evitá-los 

no futuro (“Sim. É importante para a criança ter uma noção dos problemas ambientais e de 

como podemos evitar.”; “Sim, pois aprendendo sobre isso posso educar meus alunos e 

ensiná-los a preservar o meio ambiente para um futuro melhor.”; “Sim, pois passando a 

informação para novos alunos fará com que o futuro tenha mais consciência.”; “Sim, pois 

precisamos cuidar, o ambiente precisa de nós, e se depender de mim meus alunos sempre 

serão abordados com esse assunto.). Algumas respostas demonstraram preocupação acerca 

da reciclagem e do consumismo. (“Sim, além de economizar através de reciclados pode fazer 

com que com que seus alunos diminuam o consumo de objetos impertinentes.”). Houve 

também um pequeno número de respostas mais diretas, sem muito aprofundamento, o que 

pode demonstrar a falta de interesse (ou conhecimento) pelo assunto. (“Sim, pois é 

necessário.”; “Sim, porque é um assunto muito importante.”; “Sim. Porque a cada dia esse 

assunto é esquecido.”). 

   Algumas poucas respostas refletiram uma proposta mais conteudista, onde o estudante 

se preocupava em como poderia estar disponibilizando conhecimento, de forma mais 

pragmática, e não em fazer abordagens mais críticas e problematizadoras das questões 

socioambientais (“Sim, pois o professor ensina coisas sobre o meio ambiente.”; “Sim. Para 

que os alunos fiquem cientes.”; “Sim, pois precisamos ter as noções básicas pelo menos, 

porque iremos passar isto para os nossos alunos.”). 

   A disciplina Vida e Natureza traz uma gama de abordagens acerca da Educação 

Ambiental apoiando o sujeito no desenvolvimento da criticidade sobre os problemas 

socioambientais, como desenvolver de forma interdisciplinar e de forma transversal o tema 

Meio Ambiente, além da elaboração de projetos e atividades.  

   Na ementa da disciplina, algumas temáticas foram descritas para sua execução em seus 

devidos bimestres, por exemplo: “Ampliando o horizonte do conhecimento sobre o 

ecossistema”, que é o primeiro eixo temático da disciplina, sendo este oferecido no primeiro 

bimestre. Neste eixo o estudante deverá: “Refletir sobre indissociabilidade da constituição 

biológica do ser humano e do ambiente no qual se encontra inserido”. Já no segundo bimestre 

será abordado o Eixo temático: “Descobrindo nossa identidade de pertença no mundo” o 
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aluno deverá ser capaz de: “Entender o exercício pedagógico como instrumento de 

conscientização ambiental.”. No terceiro bimestre o tema: “Organização e estrutura social e 

política de convivência.” será trabalhado, trazendo como objetivo: “Ações pedagógicas que 

possibilitem o processo de valorização da ação cidadã e o enraizamento das temáticas 

ambientais a partir da resolução de situações problemas”. E por último, o eixo temático do 

quarto bimestre: “Vivendo em uma sociedade planetária”, cujo objetivo é: “Neste último 

bimestre, em Laboratórios Pedagógicos de Vida de Natureza, o educando será estimulado a 

trabalhar questões que dizem respeito à localização espaço-temporal, adaptabilidades 

sociais e diversidade biológica e cultural como elementos que possam subsidiar a relação 

dialógica “pensar global – agir local”. 

Podemos perceber que os objetivos dos eixos de cada bimestre, abordam de maneira 

linear a Educação Ambiental, sem fugir da temática, buscando tratar os problemas 

socioambientais através de ações pedagógicas e resolução de situações-problema. O que 

demonstra ser um bom caminho para o Curso Normal, tendo em vista que é um curso para 

que o estudante desenvolva o aporte necessário para, segundo Paulo Freire (1987), ser um 

Educador problematizador. 

[...]quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 

obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria 

ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema 

em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, 

a compreensão resultante tende a tornar-se- se crescentemente crítica, por isto, cada 

vez mais desalienada (FREIRE, 1987. p.40). 
 

O grande desafio da disciplina Vida e Natureza se encontra no tempo disponibilizado 

para a sua execução e quando ela é ofertada, o que ocorre somente no terceiro ano do Curso 

Normal, e com uma carga horária de apenas 50 minutos por semana. Totalizando 40h/ano, o 

que parece muito pouco para abordar de forma mais consistente toda a sua temática.   

 Além da ementa da disciplina, também foi analisado o Projeto Político Pedagógico da 

escola. O PPP trazia uma proposta de ação pedagógica para o período 2018/2019 para com o 

resgate de valores humanos. E também aborda as problemáticas que são encontradas em torno 

da escola, que é caracterizada por pertencer a um bairro onde acontecem assaltos, desrespeito 

à vida, violência, etc. Para o enfrentamento desse cenário o Respeito se constitui como parte 

dessa proposta pedagógica. É deixado a cargo dos professores a opção de “trabalhar temas 

em sala como o respeito à: vida, natureza, raças, etnias, cultura, origem, entre outras”. O 

conceito de Valores também é abordado e considerado como: “[...]conjunto de características 
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de uma determinada pessoa ou organização, que determina a forma como[...]se comportam 

e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente.”. Observa-se também que um 

dos objetivos do PPP é trabalhar as diferenças, a formação de “cidadãos éticos, coerentes e 

sensíveis nas relações humanas, com os animais e com o meio ambiente.” 

Essas definições e objetivos demonstram a preocupação da escola com o futuro dos 

estudantes perante a sociedade e a natureza. Mas em sua estrutura e em seus componentes, os 

projetos não são caracterizados pela abordagem da temática ambiental, passando a 

responsabilidade pela interdisciplinaridade e transversalidade dos temas para os professores. 

Essas citações do Projeto Político Pedagógico que foram mencionadas acima, contemplam as 

palavras: Natureza e Meio ambiente. Porém são os únicos momentos em que aparecem, mais 

uma vez não lhes dando direcionamento para os projetos que foram estabelecidos no PPP.  

 As questões éticas são muito importantes para a diminuição das desigualdades, da 

fome, da violência, e também dos problemas ambientais. Pessoas mais conscientes de seus 

atos, responsáveis e que valorizam o próximo, a vida dos outros e de si mesmos, são de suma 

importância para o controle dessa desenfreada devastação ambiental que é acometida pela 

ganância e pela perda dos valores éticos. Mas isso precisa ser discutido. Precisa que isso esteja 

estabelecido para que haja o cumprimento dessas abordagens. O Projeto Político Pedagógico 

deve ser o direcionador dessas questões socioambientais dentro da escola, deve estar claro que 

isso precisa ser debatido.   

 

Considerações finais 

Entendemos que, embora tenhamos um marco legal da Educação Ambiental bastante 

avançado em termos de considerações sobre a urgente necessidade de mudanças político-

institucionais, isso não tem se traduzido em práticas efetivas nos espaços escolares, e sendo 

pouco debatido sobre as questões de cunho socioambiental no âmbito escolar. Agora mais do 

que nunca se faz necessário uma discussão crítica sobre as desigualdades sociais diante do 

cenário que foi instaurado e que não há previsão de término.  No que foi possível observar, a 

EA da escola envolvida na pesquisa estava diante de um grande impasse, uma vez que apesar 

da legislação em vigor ser bastante clara e abrangente no que se refere à sua aplicação, a 

mesma está sendo incorporada à Matriz Curricular do Curso Normal aos poucos porém sem 

muita praticidade.  

 Há uma compreensão de que cabe às equipes pedagógicas fazerem essa abordagem em 

seus Projetos Políticos Pedagógicos. Mas, no caso dessa unidade escolar, a menção do tema 
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transversal Meio Ambiente quase não foi contemplada nas práticas diárias.  E destaque-se 

uma formação que está totalmente voltada para os anos iniciais de escolaridade, portanto 

necessita de mais cuidado e discernimento sobre a importância da EA em seu potencial de 

transformar o sujeito, e de trazê-lo para a perspectiva de pertencimento ao ambiente, 

superando a dicotomia homem-natureza que está enraizada na sociedade contemporânea. 

 Mesmo com o descomprometimento com que o conteúdo é trabalhado na unidade 

escolar e com a pouca carga horária que a disciplina Vida e Natureza possui, se faz necessário 

enaltecer uma percepção mais crítica por parte dos estudantes acerca dos problemas 

ambientais e uma forte preocupação com o futuro do Meio Ambiente, demonstrando ainda 

mais a necessidade de se fazer uma abordagem mais profunda e mais crítica para esse 

importante tema para a formação desse futuros professores. 

Ademais, é importante destacar o papel das instituições de ensino nesse cenário 

pandêmico, levando o estudante à criticidade para entender as reais problemáticas existentes 

na sociedade e como atenuar essa situação. Fazendo uso de plataformas digitais como 

ferramenta para a formação desses educadores ambientais, é necessário que neste momento 

de pandemia a formação dos educadores ambientais seja evidenciada, pois em tempos de 

retrocesso é que se faz mais que necessário uma corrente de diálogos e resistência. Uma 

proposta dialógica entre o mundo virtual e a formação desses educadores é de extrema 

importância, pois constrói uma ponte entre a modernidade e a problemática que estamos 

enfrentando. É possível perceber a facilidade de interação dos jovens nas diversas plataformas 

digitais. E como essas novas gerações estabeleceram desde muito cedo uma íntima relação 

com as tecnologias, essas ferramentas apresentam enorme potencial como aporte para uma 

nova perspectiva visando a construção dos saberes éticos e críticos desses estudantes do Curso 

Normal. Através das ferramentas tecnológicas os professores podem dialogar com os alunos 

para que eles consigam fazer uma ponte com a comunidade através das redes sociais 

abarcando as problemáticas do mundo moderno, os problemas que os cercam e de como eles 

podem discutir e/ou resolver isso, trazendo para esse campo uma pesquisa-formação entre 

educadores e educandos. O cenário pandêmico impôs aos profissionais da educação uma nova 

abordagem metodológica, com a incorporação das TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação). Esta estratégia, de caráter emergencial, demandou uma rápida adaptação por 

parte dos docentes, que precisaram se reinventar para mergulhar nesse mundo virtual, e, 

muitas vezes, nem tinham o domínio necessário das ferramentas. Desta forma, consideramos 

que as TICs são ferramentas com enorme potencial, que podem contribuir de maneira 



 

854  
 

significativa para a formação de educadores ambientais no mundo pós-pandêmico, embora 

para isso, seja necessária uma formação continuada adequada, que instrumentalize os 

professores para a utilização desse mundo tecnológico em seu favor. 
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(Re)conhecendo os sentidos através da educação estética 
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  O presente resumo do projeto de ensino “(Re)conhecendo os sentidos através 

da educação estética” aborda a problematização e a contextualização, a partir de um enfoque 

em Educação Ambiental, de situações de percepção de sentidos experenciadas por estudantes 

do Curso Técnico em Meio Ambiente, nas modalidades integrada e subsequente, pertencente 

ao Campus - Pelotas Visconde da Graça do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Os estudantes, 

que totalizaram 145 participantes, pertenciam a duas turmas de 2018, duas de 2019 e uma de 

2020, tendo esse último ano contribuído apenas com uma turma, de modalidade subsequente, 

devido à suspensão das atividades presenciais no campus em função da pandemia.    

Justificou-se o projeto, à medida que o mesmo estimulou a educação para o sensível e 

para a educação do sentimento. Estímulos esses que podem ser denominados por "educação 

estética" quando a palavra "estética" é apresenta raiz no significado grego "aisthesis", que 

pronuncia a capacidade primordial do ser humano de sentir a si próprio e ao mundo como um 

todo integrado. É o dedicar-se ao refinamento dos sentidos humanos que se colocam frente 

aos estímulos do mundo, articulando a teoria e a prática reconhecendo o saber sensível na 

nossa vida cotidiana, emergindo o sentimento de partilhar o mesmo espaço e as “coisas” que 

o preenchem. Vale dizer que conforme o autor Dias (2004, p. 266) “a correria da vida na 

cidade, em geral, termina produzindo um estado quase que letárgico na percepção do 

indivíduo, embargado pelas luzes, pelo vício, pelas paredes e pelas preocupações, ansiedades 

e medo”. 

   Através de dinâmicas propôs-se aliar a teoria à prática vislumbrando a 

triunidade indivíduo/sociedade/espécie, almejando-se o desenvolvimento nas autonomias 

individuais e na participação em comunidade com o sentimento de pertencimento à espécie 

humana, no que tange ao: habitar, caminhar, conversar, comer, ver, tocar, cheirar, ouvir e 

trabalhar/estudar. 
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Objetivou-se estimular a capacidade do ser humano de sentir a si próprio e ao habitat 

todo integrado. Considerando, para isso, estimular e refinar os sentidos através do refletir 

sobre os desafios socioambientais perante a ausência dos sentidos, do ressignificar a vida com 

sensível equilíbrio ao planeta, do reorientar o “estar” no mundo e do integrar aos sentidos a 

prática e a teoria. De acordo com Gonçalves (1994, p. 83) “a maior parte da humanidade vive 

alienadamente, sem compreender seu mundo”. 

Nesta perspectiva, o projeto foi baseado na teoria da complexidade humana do 

filósofo, sociólogo e escritor Morin (2005, p. 40) que afirma que “(...) o ser humano nos é 

revelado em sua complexidade: ser, ao mesmo tempo, totalmente biológico e totalmente 

cultural”. 

O projeto possuiu uma abordagem qualitativa, que segundo Minayo; Deslandes; 

Gomes, (2009, p. 21) “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das crenças, 

dos valores, das atitudes”, com enfoque na observação do participante, sendo assim, segundo 

os mesmos autores supracitados, ser necessário que o pesquisador social tenha capacidade de 

relativizar o espaço social de onde provém e se coloque no lugar do outro.  

Como metodologia contou com as etapas descritas a seguir. 

  A primeira etapa foi constituída por uma caminhada com conversa 

reconhecendo os espaços naturais do campus Visconde da Graça, que está instalado em 201 

hectares na zona urbana do município de pelotas-RS, bem como os espaços edificados, 

estimulando o “sentido” do corpo, que não sendo formado apenas pelo cognitivo, intelectual 

ou cerebral, entrelaça-se ao ambiente para a significação e interpretação dos espaços. Nesse 

contexto o significado de cada lugar dependerá daquilo que foi percebido, ou seja, captado 

sensivelmente pelo cheiro, toque, visão, audição e até mesmo através do paladar. Observa-se 

atualmente que estas percepções estão falhando devido a "distrações mentais" que nos tiram 

do foco presente nos aprisionando nos acontecimentos passados ou projeções futuras, fato este 

que, cada vez mais influi negativamente no desenvolvimento de saberes.  

  Em uma segunda etapa, foi suprimido o sentido da visão, vendando-se os 

estudantes que tiveram a tarefa de percorrer a trajetória, caracterizada no primeiro evento, com 

o auxilio dos demais sentidos e um bastão de madeira para tatear o caminho. Durante o trajeto 

os estudantes ficaram sob o cuidado de monitores e de professores, a fim de se evitar acidentes 

e desviarem-se do trajeto definido. A intenção era de incentivar os estudantes à percepção, 

através dos demais sentidos, a fim de que percebessem emoções anteriormente não manifestas, 

no primeiro evento, com relação à acessibilidade, às sensações corporais, certezas, medos, 
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angustias e desafios. A ideia é de que a supressão de um dos sentidos faça com que todos os 

demais sentidos tenham que se rearranjarem, de forma que, o participante será forçado a se 

adaptar aos sentidos existentes gerando novas percepções.  

  Na terceira etapa, os estudantes foram privados das conversas, suprimindo a 

fala e instigando-se a um processo de percepção de todos os demais sentidos, mas, 

principalmente, o sentido da audição. Quando escutamos desencadeamos um processo de 

desenvolvimento cognitivo diferenciado. De acordo com Duarte Jr. (2006) o saber ouvir faz 

parte de uma conversação e isso só se aprende praticando. A conversa, que é composta por 

fala e escuta, mantém viva a sabedoria permitindo a integração cultural e, consequentemente, 

mantendo uma identidade popular, que é uma das formas de estruturação de paradigmas. (aqui 

não queria usar saberes de novo) 

  Posteriormente, os estudantes retornaram aos caminhos equipados com 

protetores auriculares, a fim de restringirem o sentido da audição. Comumente não utilizamos 

nossos sentidos conscientemente individualizados, mas se um desses sofrer supressão torna-

se transformadores da realidade. Cabe ainda ser salientado que o olfato esteve presente em 

todas as etapas proporcionando sua capacidade de imprimir aos odores uma carga de 

significações e emoções.  

 Segundo Duarte Jr. (2006, p. 101) vivemos cada vez mais num mundo padronizado e 

“nossa apreensão tátil do mundo vem se perdendo enquanto forma de saber”. A realidade desta 

afirmativa é estimulada á sensação na sexta etapa do projeto, com o estímulo à capacidade 

tátil. Tendo a horta institucional como espaço demarcado previamente para esta experiência, 

os estudantes foram estimulados a tocarem nas diversas texturas vegetais existentes no local 

permitindo a apreensão dessa realidade. Quando algo nos deslumbra é quase impossível 

resistir ao impulso de tocar, desse modo as mãos são a extensão da visão que descobrem 

formas e texturas.   

 Por fim, o ato de comer, que se apresentou neste projeto, não com a finalidade de tornar 

o estudante um sommelier, mas de estimulá-lo à percepção da degradação sensória 

contemporânea no que tange ao paladar. A modernidade caracterizada por alimentos tais como 

nos fast food e comida industrializada, que apresentando o propósito de agilizar e economizar 

o tempo na preparação dos alimentos causa a falta de estímulo a este sentido. Segundo Duarte 

Jr. (2006, p. 92) um alimento produzido em série e ingerido as pressas podem não fomentar 

prazer sensório. 
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 Cada um dos estudantes, em data previamente marcada, trouxe uma porção de 

alimento diferenciado do consumido habitualmente, não podendo haver compartilhamento 

dos ingredientes com os colegas. A ideia era a de que fossem, durante a degustação, 

descobertos os sabores, as cores, as texturas, os ingredientes e que houvesse a ruptura dos 

tabus e dos pré-conceitos enraizados. A experiência contou com mousse de beterraba, torta de 

chuchu, brownie de feijão preto, suco de butiá, torta de frango sem glúten, chip salgado de 

banana, fruta pitaya, doce de butiá, panquecas sem glúten, entre outros. 

  Ao final de cada etapa, os estudantes, em conjunto, realizaram diálogo sobre a 

experiência sensorial de cada uma aliada à percepção ambiental individual. Com este feedback 

formou-se uma avaliação coletiva. 

  Os resultados mostraram uma percepção, por parte dos estudantes, da influência das 

sensações geradas pelos sentidos no desenvolvimento de saberes internos que refletem sobre 

o compromisso e cuidado conosco, com o outro e com o meio ambiente. Considerando, ainda, 

que estamos condicionados a interferências modernas que imprimem uma desconexão dos 

nossos sentidos e que nem sempre verdadeiramente incitam a percepção do real. Conforme 

Duarte Jr. (2006, p.96) “o universo das imagens representativas passa a prender muito mais a 

nossa atenção do que a realidade em que nos movemos”.  

  Durante a degustação, os estudantes revelaram a percepção do quanto há a 

interinfluencia dos sentidos, constatando que o visual dos alimentos nem sempre é fiel ao 

paladar ou as expectativas que fazemos com relação ao alimento. Que ingredientes 

tradicionalmente usados em receitas salgadas, podem ser a matéria prima principal de uma 

receita doce. 

Constatou-se que estamos desaprendendo a “sentir”, pois indivíduos que caminham 

por obrigação com olhos fixos, normalmente são indiferentes às maravilhas da natureza e do 

mundo cultural que os rodeia. 

Podemos dizer que se faz necessário “prestar atenção” a imensa gama de sentidos 

atribuídos às memórias, aos cheiros, aos toques, as cores, as texturas e formas, pois constituem 

a nossa existência humana. Enfim, os sentidos devem, também, ser (re)educados. 

 

 

 

 

 



 

859  
 

Referências 

 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.  

 

DUARTE JR., João Francisco.  O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível. 4. ed. Curitiba, PR: Criar 

Edições, 2006. 

 

GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Sentir, pensar, agir: corporeidade e educação. Campinas, SP: Papirus, 

1994.  

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza.; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa social: teoria, 

método e criatividade. 28. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

 

MORIN, Edgar.  O Método 1: a natureza da natureza. 2. ed. Trad. Ilana Heineberg Carvalho. Porto Alegre: Sulina, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

860  
 

Recursos Midiáticos em Atenção no EPEA: Uma Análise das Concepções de 
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Palavras-chave: Educação Ambiental, Recursos Midiáticos, Formação de Professores. 

  

A Educação Ambiental (EA) um tema transversal sustenta-se em uma perspectiva 

crítica, holística e humanista, essencial na constituição de sujeitos ecológicos. Ela necessita 

ser introduzida em sala de aula de maneira articulada e não em decorrência de atividades 

pontuais. Ao pensar na EA, nos vem à mente a Lei N° 9.795 de 1999, a qual afirma que todos 

têm direito e dever no que tange a EA, essencial na educação nacional que precisa ser 

trabalhada de forma articulada em todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1999). 

Para que surja efeito, o papel do professor é inevitável na mediação de recursos 

estratégicos que proporcionem aprendizagem significativa. Neste viés, o uso de Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para a educação básica e superior vem 

ganhando espaço no ensino, essencial neste momento de pandemia (2020), pois é uma 

alternativa para as aulas remotas. Kenski (2003) enfatiza seu uso como recurso midiático, a 

exemplo dos documentários, filmes e vídeos, dentre os diversos recursos já inseridos no 

cotidiano dos alunos por seu potencial ilustrativo, atrativo e impactante. 

Neste cenário, o uso dos recursos didáticos midiáticos, precisam ser introduzidos em 

sala de aula, conforme a Lei Nº 13.006 de 2014. Esta que exige das escolas o trabalho com os 

filmes de produção nacional. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Nº 9394/96, capítulo II, 

artigo 8, também estabelece a exibição obrigatória de no mínimo duas horas mensais, uma 

questão que precisa estar no desenvolvimento das aulas de forma pedagógica e didática.  

 Por este ângulo, percebemos a importância da inserção dos recursos midiáticos em 

atenção a EA a ser trabalhada no viés da transversalidade, em constante reflexão e 

transformação, viabilizando a inovação de aulas com o objetivo de auxiliar na construção do 

conhecimento do indivíduo. 

Sensibilizar os espaços educacionais para a conservação e preservação ambiental é  
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uma das tarefas das gerações atuais, visto a problemática ambiental relacionada ao cenário 

pandêmico que estamos vivendo (2020). Trajber e Manzochi (1996) denotam que todos os 

educadores ambientais trazem consigo uma perspectiva de mundo, e por isso precisam 

trabalhar com esses valores implícitos e explícitos de modo a refletir sobre o entendimento da 

EA de forma geral e quais concepções de EA estão mobilizando no meio pedagógico.  

Portanto, para este estudo analisamos trabalhos publicados no Encontro de Pesquisa 

em Educação Ambiental (EPEA) com o objetivo de compreender as concepções de EA 

presentes no contexto geral dos recursos midiáticos conforme as categorias de Mello e 

Trivelato (1999), a saber: em conservador, ecologia social e ecologia política. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa está embasada na análise de conteúdo de Bardin (1977) entendida como 

um instrumento metodológico de análise que se aplica a discursos, documentos, entre outros. 

A qual compreende três polos cronológicos: 1) pré-análise; 2) exploração do material e 3) 

tratamento dos resultados. 

Para tanto, investigamos nos trabalhos do evento do EPEA entre os anos 2013 a 2018, 

por meio da ferramenta “localizar” usando-se o descritor: Documentário (os), Filme (es), 

Vídeo (os). Dos 315 trabalhos encontrados, oito (8) se adequaram aos critérios desta pesquisa. 

Nestes trabalhos houve a ocorrência, de um (1) filme, três (3) vídeos e quatro (4) 

documentários. Assim, os trabalhos selecionados, foram classificados conforme as três (3) 

concepções de Mello e Trivelato (1999), designada a concepção predominante visto o 

entendimento geral, constituindo-se o corpus de análise para os dados desta pesquisa.  

O grupo Conservador é descrito por Mello e Trivelato (1999) por apresentar um 

pensamento que fortalece os conhecimentos sobre a biologia e ecologia, se preocupa com 

questões antropocêntricas, sobre a relação homem-natureza dando importância a preservação 

quando a mesma prejudica a humanidade. Este grupo define um pensamento de caráter 

tradicional, reducionista, individualista, antropocêntrico, sem permitir a crítica e a mudança.  

Já o grupo Ecologia Social, apoia-se na abordagem de aspectos sociais vinculados a 

temática da saúde, saneamento básico, qualidade de vida, com o intuito de proporcionar 

reflexões e novas discussões, aprimorando a relação do homem com a natureza, no âmbito do 

pensamento ecológico e sustentável. E no grupo intitulado Ecologia Política, articula formas 

de promover a transformação social e o desenvolvimento, priorizando a autonomia, o uso de 

tecnologias, na perspectiva ecológica, pautada nas questões históricas, sociais e políticas. 
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Resultados e discussões 

Esta pesquisa teve por princípio ampliar a visão sobre os recursos midiáticos com foco 

na EA, podendo ser utilizados para o desenvolvimento do conhecimento relacionado ao 

conteúdo, aqui em especial da EA para ser trabalhado em sala de aula. 

Para tanto, iniciando a fase de tratamento dos resultados, apresentamos os cinco (8) 

trabalhos com os respectivos recursos midiáticos, destes dois se (2) encaixaram na concepção 

de EA conservadora, cinco (5) na social e um (1) na política. 

No trabalho: “Os caminhos da educação ambiental nos desenhos de animação: 

histórias contadas pelas crianças sobre o filme ‘Rio’”, desenvolvida com alunos do Ensino 

Fundamental é explicitado no filme “Rio” o entendimento de antropocentrismo, 

domesticação, tráfico e extinção de animais silvestres e os prejuízos à biodiversidade. Por 

ressaltar esses tópicos, o conteúdo é designado a concepção conservadora, capaz de retomar 

questões individualistas, focada na extinção dos recursos naturais e na degradação da natureza. 

No trabalho: “Sonhos de Consumo: uma pesquisa com jovens de duas escolas públicas 

do município do Rio de Janeiro”, também realizada com alunos do Ensino Fundamental foi 

utilizado dois vídeos: “Volkswagen Perfeito para a sua vida” e “Necessário para sua vida?”. 

O primeiro vídeo é um comercial da empresa de automóveis Volkswagen, destaca os impasses 

da sociedade de consumo, aborda o consumo exagerado e os meios que interferem nessa falsa 

necessidade de comprar, uma das grandes problemáticas atuais. Todavia, retrocede e conclui 

que esse ciclo vicioso é fundamental para a sociedade de consumo, no intuito de garantir mais 

dinheiro e conforto, por isso é designada a EA no viés conservador.  

O segundo vídeo resgata a problemática do primeiro, mas desta vez pensando na 

possibilidade de uma nova perspectiva de sociedade, onde não seja impulsionado o consumo 

e tudo passe a ser mais duradouro. Em ambos os vídeos se percebe uma concepção 

conservadora, pois demonstram apenas o entendimento de uma EA pautada no consumo 

como problema ambiental que afeta a qualidade de vida do ser humano.  

No trabalho intitulado: “Consumo sustentável e as questões ambientais: concepção de 

estudantes do curso técnico em curtimento” é relatado a utilização do documentário: “Vidas 

no lixo”, com estudantes e professores de um curso técnico. Tal recurso evidência aspectos da 

desigualdade social no Brasil, trabalho infantil, condições inóspitas da vida de coletores de 

lixo e o desfalque de questões sustentáveis. Permitindo que os participantes refletissem sobre 

uma EA de cunho social, concedendo o entendimento da concepção ecologia social, devido 

ao trato das relações socias e ambientais. Mello e Trivelato (1999) ressaltam que a concepção 
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da ecologia social denota subsídios relacionados ao trabalho, saúde, saneamento básico e 

outras questões do espectro social.  

Enquanto no trabalho: “A educação ambiental a partir dos princípios da pesquisa-ação 

em uma escola pública no interior da Bahia” é apresentado para os estudantes do Ensino 

Médio o documentário: “Encontro com Milton Santos: o mundo global visto do lado de cá” 

que aborda as problemáticas da globalização vislumbrando as periferias, modelos 

econômicos, consumismo, demonstra o aparato global, mas não consegue ser política, 

marcando a influência da ecologia social, pois demonstra várias perspectivas para a 

sensibilização ambiental.  

E no trabalho: “Universalismo e Relativismo no Trabalho com Valores em Educação 

Ambiental” é utilizado o documentário: “A história das coisas” por meio de projetos com 

alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O recurso apresentado aborda a questão 

do consumismo, pautado por problemas sociais e ambientais criados pelo homem como 

consequência deste hábito e que prejudica todo o Planeta. Manifesta, ainda, como se pode 

revertê-lo, dando alternativas viáveis. Por se preocupar com prejuízos em escala global 

considerando o homem como o grande causador desta problemática ambiental que afeta todos 

os seres vivos no sentido de possibilitar a discussão e reflexão, que se adequa a concepção da 

ecologia social.   

Quanto ao trabalho: “Práxis pedagógica na formação profissional do assistente social: 

caminhos para a promoção de educação ambiental” observamos a utilização dos 

documentários: “O veneno está na mesa” e “A história das coisas” usado com alunos do curso 

de Serviço Social. Enquanto: “O veneno está na mesa” sinaliza as problemáticas do uso 

exagerado de agrotóxicos no Brasil que visa a produção, para a troca de um modelo de 

agricultura orgânica. E no documentário: “A história das coisas” já descrito, ambos 

representam uma concepção de EA ecologia social, isso porque, conduz à superação de 

injustiças ambientais, da influência do capitalismo nas desigualdades socias, e funcionalista 

da natureza e da humanidade (SORRENTINO et al. 2005).  

E no trabalho nomeado: “Representações Sociais de Meio Ambiente e seu impacto nas 

concepções de Educação Ambiental de licenciandos em Ciências Biológicas de uma 

Universidade Pública” aborda o documentário: “História das Coisas”, já descrito acima, de 

modo que contempla a visão de ecologia social. Baseando-se em Mello e Trivelato (1999, p. 

10) referente a visão de EA contempladas na linha da ecologia social, a saber: “As atividades 
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empreendidas procuram estimular a discussão e reflexão dos participantes acerca dos temas 

tratados”. Abordando não apenas conteúdo da ecologia, como questões sociais. 

Já no trabalho: “A interdisciplinaridade na formação inicial de professores: um estudo 

de caso a partir da transposição do rio Piumhi” realizado com licenciandos e pesquisadores, 

vinculados ao grupo de estudo voltado ao ensino de Ciências, foi utilizado o vídeo: “Vida ao 

Rio Piumhi”, pois coloca em discussão uma transposição de rio esquecida no tempo, e seus 

impactos ambientais, da ação do homem. O projeto que expõe a realidade do local buscando 

reverter os prejuízos ocasionados com esses preceitos, e demonstra como poderia ser feito, 

bem como, a universidade vinculada realiza as análises da água do rio, apresentando uma 

proposta inovadora de prática na condução do vídeo e por isso considera-se uma concepção 

ecologia política, pautada na tomada de atitudes que objetivam a restauração do rio. 

Em decorrência destes resultados, a concepção ecologia social foi a predominante nos 

recursos analisados, o que demonstra como os educadores ambientais estão abordando a EA 

no ambiente escolar. Uhmann e Vorpagel (2019) acreditam no processo educativo como 

potencializador da criação de condições que favoreçam o entendimento sobre as questões 

socioambientais.  

 

Conclusão 

O estudo nos trabalhos em atenção aos recursos midiáticos com foco na EA evidenciou 

a importância de se posicionar frente a degradação do ambiente em que estamos submetidos, 

neste cenário pandêmico que estamos vivendo (2020). Neste sentido, este estudo viabiliza a 

reflexão de todos nós professores para utilização deste recurso como alternativa às aulas 

remotas. Por isso, acreditamos na influência do professor como agente transformador e 

impulsionador da sensibilização ambiental. Cabe a todos os docentes mediar à construção de 

significados em relação às questões ambientais relacionado aos conceitos das aulas e da vida, 

mobilizando e propiciando condições em contexto educacional sobre a EA, e refletindo sobre 

o viés transversal e interdisciplinar que a EA traz também nos documentos nacionais 

expandindo a visão da temática para todas os campos de ensino. 

Portanto, identificamos que o ensino pode estimular os alunos por meio do uso dos 

recursos midiáticos com foco na EA de forma emancipatória. Para Czekalski e Uhmann (2020, 

p. 4) “compreender as concepções de EA presentes em cada filme é um dos caminhos para o 

professor conseguir mobilizar a questão ambiental de forma marcante”. Nesta pesquisa a 

concepção ecologia social foi a mais evidente, supostamente ao tratar de recursos voltados ao 
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Ensino Médio e Superior, como apontam os trabalhos analisados. O que nos permite pensar 

que muitas vezes os profesores se remetem a este conhecimento de EA como algo mais 

complexo que deva ser trabalhado com adolescentes e jovens.  

 Ademais, com a concepção conservadora, entendemos que em sua totalidade sendo 

direcionados ao público infantil do Ensino Fundamental, pois aborda mais animações e 

tópicos básicos da EA. E na ecologia política, encontrada no Ensino Superior, os resultados 

nos fazem acreditar ainda neste modelo de pensamento, e incentivar que esta ótica perpasse 

os outros níveis de ensino, por meio da geração da transformação na ação e no pensamento do 

indivíduo. 
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A Educação Ambiental (EA) é deferida e discutida mundialmente a partir do século 

XX, devido a crise ambiental estabelecida pela sociedade contemporânea. Embora, já se 

tinham registros de sua presença no ambiente pedagógico anteriormente aos registros oficiais 

(REIGOTA, 2009). Seu entendimento esteve atrelado ao conceito de meio ambiente e 

ecologia de cada época, até que seus estudos se aprimoraram e evoluíram separadamente 

(DIAS, 2003), obtendo um entendimento complexo sustentado em uma perspectiva crítica, 

visão holística e humanista, essencial na constituição de sujeitos ecológicos. 

Em tal contexto cabe considerar a lei de EA do Brasil, N° 9.795/99, a qual afirma que 

todos têm direito a EA componente essencial e permanente da educação nacional, deve ser 

trabalhada de forma articulada, em todos os níveis e modalidades de ensino, em caráter formal 

e não-formal (BRASIL, 1999). Para tanto, percebe-se a educação como propulsora da EA, a 

ser inserida em sala de aula de maneira articulada e não em decorrência de atividades pontuais, 

visto seu caráter socioambiental importante na formação dos alunos. 

Nesta perspectiva, o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são uma 

ferramenta didática que pode ser utilizada para trabalhar a EA de forma remota.  Dentre essas 

TIC’s faz se estima ao uso das mídias sociais, aqui em específico o Facebook, instrumento 

interativo, atrativo e presente na vida cotidiana dos discentes.  

A proposta didática precisa de um embasamento teórico-prático e reflexivo do 

professor, viabilizando a significação do conteúdo e a construção do conhecimento abordado. 

Para Hendges (2018, p. 20) “as redes sociais não trabalham por si só, é necessário que os  
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professores estejam preparados para utilizá-las, dessa maneira tornando as redes sociais 

eficazes no ensino”. 

Dentro desta ótica, buscou-se analisar como as TICs (por meio da mídia social 

Facebook), podem potencializar a abordagem da EA a partir da discussão do capítulo “O estilo 

largador de riqueza” do livro “Meu Ismael: o fenômeno continua” de Daniel Quinn, e 

contribuir para a formação inicial de professores. Vale destacar, que esta pesquisa ainda está 

em desenvolvimento, portanto, serão apresentados alguns resultados e discussões 

preliminares. 

 

Metodologia 

O presente trabalho foi realizado com licenciandos e licenciandas e professor regente 

de uma turma do sétimo semestre de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), Campus Cerro Largo/RS na disciplina de Práticas de Ensino VII: Educação 

Ambiental do primeiro semestre de ano de 2020.  

Esta pesquisa qualitativa tem por base a análise do conteúdo de Bardin (1977) 

entendida como instrumento metodológico de análise que se aplica a discursos conteúdos e 

continentes, documentos, entre outros. A análise de conteúdo compreende três pólos 

cronológicos: 1) pré-análise, 2) exploração do material, 3) tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação (BARDIN, 1977). 

A atividade iniciou-se a partir de discussões de uma aula de forma síncrona pela 

plataforma Webex meetings referentes à importância da EA para entendermos as relações 

estabelecidas nas diferentes dimensões da nossa sociedade (social, cultural, econômica, 

política, ética, ambiental, etc), como elas estão relacionadas e determinadas entre si e como a 

EA é fundamental para sua transformação.  

O segundo momento, consistiu na abordagem inicial pelo professor da turma e 

posterior discussão com os graduandos sobre o capítulo do livro “O estilo largador de 

riqueza”, por meio do Facebook de forma assíncrona. Foi solicitado aos estudantes que após 

a leitura do capítulo fizessem um comentário por meio de posts no grupo da turma no facebook 

discutindo o papel da EA no sistema atual de desenvolvimento das sociedades humanas, 

relacionando-o com a questão ambiental.  

Participaram da atividade vinte e dois (22) alunos durante a semana da postagem.  Os 

sujeitos de pesquisa aparecem nos escritos identificados pela expressão “L” (Licenciando), e 

“CB” para Ciências Biológicas, seguido de um número de identificação (quando utilizado 
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excerto no texto), como por exemplo, LCB1 até LCB22, preservando assim suas verdadeiras 

identidades. 

 

Discussões 

O ensino remoto causado em decorrência do cenário pandêmico atual do coronavírus 

potencializou o uso das TIC’s como alternativa para manter as atividades letivas, sem 

comprometer a qualidade do conhecimento. Vale salientar, conforme Arruda (2010), para 

superar a resistência no uso das TICs não basta apenas inseri-las ao contexto escolar ou 

universitário, também é necessário que os professores e professoras, bem como as instituições 

se engajem na inserção destas na educação básica e superior, reconhecendo a importância 

pedagógica das ferramentas tecnológicas.   

Neste viés, outros espaços foram resgatados no intuito de estabelecer um contato 

virtual com os alunos, e uma das mídias sociais, como o Facebook, foi a opção da disciplina 

Práticas de Ensino VII: Educação Ambiental.  

O Facebook surge como um novo cenário para aprender a aprender e aprender com o outro, ou seja, aprender a 

conviver virtualmente, num processo interativo pedagógico comunicacional que emerge no ciberespaço. Essa 

rede social possibilita que o professor utilize diferentes metodologias para incentivar e motivar o estudante no 

seu processo de aprendizagem. (FERREIRA; CORREA; TORRES, 2012, p. 23).  

Ao trabalhar com o Facebook na disciplina percebe-se a participação dos licenciandos 

engajados com as atividades de EA, principalmente no viés da reflexão e discussão no 

coletivo. O capítulo “O estilo largador de riqueza” do livro “Meu Ismael: o fenômeno 

continua” de Daniel Quinn, aborda de maneira metafórica uma conversa de um gorila com 

uma menina contemporânea e convencida do sistema capitalista como eficaz para a vida 

humana. Ao longo da discussão entre os personagens, o gorila tenta demonstrar um viés da 

vida diferente, a relação homem-natureza mais engajada, preocupada com as questões sociais 

do grupo, seu bem estar, sua maneira de perceber o mundo e a natureza, o consumo e a 

riqueza.  

Dos vinte e dois (22) discentes participantes da atividade destaca-se um olhar reflexivo 

sobre a sociedade atual, seu modo de consumo exagerado, as relações assimétricas de poder e 

a visão antropocêntrica de mundo (LAYRARGUES, 2004).  

Nesse sentido, ao analisarmos a escrita do estudante LCB2 “A EA que ensinamos é aquela 

que trata da reciclagem do lixo, qualidade da água,, mas que frequentemente não vai além 

disso…”, podemos perceber que muitas vezes a EA é desenvolvida através de ações pontuais, 

ou seja, aquele fazer por fazer, um fazer tarefeiro. Sendo assim, o fazer precisa estar ancorado 
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em uma compreensão de onde está a escola (realidade local) e sua devida problematização 

(LOUREIRO, 2011).  

Segundo o educando LCB11 “A EA se constitui em um ensino que visa buscar 

processos de mudanças sociais e reflexões para essa sociedade em que vivemos, 

preocupando-se com o desenvolvimento sustentável…”. Ao encontro dessa premissa, se faz 

necessário pensar em uma EA pautada em uma perspectiva transformadora, pela justiça social, 

sustentabilidade (local e global) e que possibilite ao ser humano estabelecer uma “nova 

aliança” com os demais seres vivos, a natureza e o outro (REIGOTA, 2009).  

No comentário do graduando LCB9 “A Educação Ambiental é transformadora e muda 

pensamentos perante a sociedade” É possível perceber que a ecologia por si só não consegue 

mudar o quadro atual de degradação ambiental, isso só vai ocorrer com a modificação de 

pensamentos, atitudes individuais e sociais que viabilizem a transformação da população. 

(PHILIPPI, PELICIONI, 2013, p. 4) 

Já o licenciando LCB17 conclui “cada vez mais as pessoas estão em completo 

desespero, preocupadas com seu emprego, segurança, família e sociedade, com tantas 

preocupações é muito provável que a questão do consumo excessivo e destruição ambiental 

acabam ficando em segundo plano”. Conforme Prasnisk et al. (2013, p. 4) essa interpretação 

acontece porque o homem não se percebe como pertencente ao meio ambiente, em suas 

palavras “No pensamento de alguns sujeitos, há o homem e há a natureza - que serve para ser 

explorada, sendo vista apenas como fonte de recursos naturais”.  

   As presentes reflexões demonstraram as percepções dos discentes a respeito das 

provocações que a leitura solicitada proporcionou, que em sua unanimidade solidificaram a 

importância de se estudar a EA, visto que é considerada a propulsora de sensibilização 

ambiental, mudança de pensamento e atitudes. É válido salientar, que a atividade via Facebook 

foi satisfatória visto que os alunos se sentem mais à vontade para discutir e demonstrar sua 

opinião, o que em sala de aula não seria tão dinâmico e mediativo.   

 

Conclusão 

Vale ressaltar a importância das TIC’s como ferramentas de um ensino inovador e 

abrangente para se desenvolver senso crítico sobre a EA, quando bem mediadas pelo docente. 

Outrossim, o uso do Facebook como estratégia didática trouxe resultados significativos para 

a atividade assíncrona, as discussões realizadas forneceram várias perspectivas de EA, e suas 

preocupações para com todos os seres vivos, visto a presente crise ambiental. 
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Com base nas discussões feitas até aqui, percebe-se que a EA crítica é fundamental 

para o desenvolvimento de uma compreensão integrada do mundo (para professores, 

educandos e comunidade em geral), temos que sair desse patamar de discussão que ainda 

dualiza, que coloca de forma dicotômica sociedade e natureza, que coloca o ser humano fora 

da natureza. Essa compreensão precisa estar no processo educativo de cada um de nós e 

daquilo que se constrói com o outro.   
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Introducción 

El presente escrito es producto de las reflexiones y caminos de posibilidades que 

presentamos frente a varios aspectos que por décadas se vienen discutiendo en un sentido de 

avances y retrocesos de la educación ambiental (EA) en América Latina. Ahora nos toca 

dialogar de frente con otros dos asuntos que ganaron ventaja ante los problemas coyunturales 

de inclusión y educación para todos, en donde viene a ser protagonista la educación virtual y 

una situación inesperada como la pandemia por COVID-19.  

Estos son asuntos que han estado en el debate permanente de diferentes espacios 

académicos, desde el pensamiento de personas inmersas en la temática educativa, en la base 

del conocimiento existente y las suposiciones del impacto de la educación virtual. Quisimos 

traer una visión de estas realidades desde lo que viven mujeres madres, amas de casa y 

trabajadoras que han tenido que enfrentarse a esta realidad. El análisis y discusión aquí 

presentada se encuentran en la perspectiva de la Educación Popular de Paulo Freire y de una 

perspectiva crítica de Boaventura de Sousa Santos.  

Metodología 

Realizamos una consulta de opinión, a través de un cuestionario de Google Forms, a 

54 mujeres latinoamericanas de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Perú. De 

manera general las mujeres son de clase media (con ingresos familiares entre 1 a 3 salarios 

mínimos mensuales), son madres de 1 a 3 hijos con edades inferiores a 12 años principalmente, 

la mayoría sale a diario de casa para trabajar con horario completo o parcial, han tenido que 

asumir la educación de sus hijos, y cuentan prioritariamente con la ayuda de abuelos y poca 

intervención de los padres. Nuestra idea fue identificar varios aspectos, de los cuales vamos a 

socializar los referidos a lo que emerge con la EA en esta emergencia educativa. 
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¿Que tenemos pendiente en la Educación Ambiental Latinoamericana? 

Pareciera que aun la educación no ha logrado avanzar en la ambientalización curricular 

de manera significativa, continúa siendo un activismo dentro de la práctica pedagógica con 

una fuerte concepción naturalista. Esto fue evidenciado en dos tipos de respuestas, algunas no 

tenían la certeza de que sus hijos antes de la pandemia realizaran actividades de educación 

ambiental, lo que las colocaba en desconocimiento de cuales eran esas actividades. Por otra 

parte, aquellas que sí reconocían la EA, demostraron la concepción naturalista en la 

realización de paseos, huertos y reciclajes, en una prioridad de acciones en contacto con la 

naturaleza. Por otra parte, el impacto de esta pandemia se evidenció en la disminución o casi 

nulidad de actividades de EA reconocidas por las madres. 

Pensamos que la pandemia y la educación virtual son factores sociopolíticos de alta 

relevancia para abordar asuntos ambientales, como: desigualdad, inclusión social, justicia 

ambiental, impacto de las tecnologías, modelos económicos insostenibles, salud integral 

(relacionada a formas de aumentar la inmunología), consumismo, y relacionamientos sociales. 

Esto en la posibilidad de relacionar de manera contextualizada las realidades ambientales que 

dialogan con las exigencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para superar el 

enverdecimiento de las escuelas y la acción de reciclar, sin desmerecer que esas acciones 

deben ser parte de la cotidianidad del ser ciudadano responsable. 

Existe la idea que la educación de calidad, como parte de las políticas públicas, va 

acompañada de la formación continuada de los profesores. Sin embargo, existe una deuda en 

la formación de profesores y el cumplimiento de los objetivos para una educación de 

calidad.   En América Latina esto ocurre principalmente por la falta de una efectiva política 

que movilice los cambios curriculares (SARAVIA y FLORES, 2005).  

Por tanto, imaginar y alcanzar un profesor que sea capaz de problematizar los modos 

de relación con todos los elementos de un sistema complejo como el latinoamericano, requiere 

espacios de reflexión. En tal sentido, conlleva a una práctica de enseñanza y exigencias como 

Freire (2002) establece en su obra Pedagogía de la Autonomía.  Por un lado, la práctica 

educativa exige la convicción de que el cambio es posible y por otro, la enseñanza exige 

comprender que la educación es una forma de intervención del mundo. 

 En búsqueda de cumplir con una EA transformadora y crítica ante la necesaria 

educación virtual presentada en este tiempo de emergencia sanitaria, requiere de un proceso 

de formación de profesores. De tal manera, coloca a los profesores, investigadores y gestores 

en los escenarios educativos para que reflexionen incesantemente en los verdaderos y 
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necesarios principios post-pandémicos que deben imbricarse con pedagogías críticas para esos 

horizontes que la humanidad continuará trazando.  

 

La convivencia como contexto para fortalecer la educación ambiental 

Unos de los aspectos que se vio favorecido con esta emergencia sanitaria, en medio de 

una crisis civilizatoria, fue el reencuentro con los cercanos que estaban lejos en una 

cotidianidad atropelladora, de una realidad que nos roba la vida en el siglo XXI. Reencontrarse 

como madres con los hijos, con los conocimientos olvidados para reestudiar con ellos, con la 

capacidad de activar la solidaridad como acto consciente con la otredad, y en la capacidad de 

revalorar el trabajo de los profesores. 

Realizar actividades conjuntas en familia, como acto de comer conscientemente y 

comenzar a practicar actos de agricultura urbana, de ahorro de recursos desde el entendimiento 

que pueden alcanzar a otros que no los tienen, de aprender a ser consumidores responsables 

ante el planeta y la posibilidad de consumos solidarios para superar la pobreza. Esos son 

algunos de los temas que emergieron desde las madres enfrentadas a ejercer la educación de 

sus hijos. 

Efectivamente, el acompañamiento continuo y la orientación parental o familiar, que 

son base primordial de los procesos educativos, se han manifestado como una contribución a 

la sensibilización y concientización que la educación paternal ha ganado en este periodo 

pandémico. Es un camino retrospectivo de análisis donde los responsables de la educación en 

casa han asumido con las actividades de enseñar y aprender, como manifiesta Freire (2019) 

una relación educando-educador: “De este modo, el educador ya no es sólo el que educa sino 

aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser 

educado, también educa” (p. 61). En este sentido otro aspecto que fue reconocido es la 

oportunidad para refrescar conocimientos, 

 

El relacionamiento escuela-familia-comunidad 

Quizás una ventaja de esta condición vivida es el acercamiento entre la escuela en su 

capacidad de contextualizar la enseñanza para traspasar los posibles abordajes críticos de la 

educación ambiental, en un acto de reconocimiento de las realidades donde son vividas las 

desigualdades. Sería una verdadera oportunidad para una educación transdisciplinar que 

dialogue con los miembros de la familia, con posibilidades de traspasar las regidas paredes 

institucionales, para alcanzar a la familia, la comunidad y los contextos mayores. 
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Debemos continuar con el fortalecimiento de responsabilidades en escala para 

garantizar la necesaria protección de la vida humana en las escuelas, y es aquí donde un 

ejercicio crítico necesita ser profundizado. Es desde la educación, ya dentro de casa, donde 

podemos forjar la práctica de sujetos que transforman el mundo, y como confirma Santos 

(2020), sustentados en el fortalecimiento de valores, en el ejercicio democrático de “una 

educación cívica orientada a la solidaridad y cooperación, y no hacia el emprendedurismo y 

competitividad a toda costa” (p. 25). 

 

Conclusiones 

El desafío en estos tiempos de incerteza y educación virtual es avanzar en la formación 

ambiental con los profesores, que se enfrentan a una gran cantidad de cambios necesarios y 

requisitos por cumplir. Necesitamos continuar avanzando y profundizando las investigaciones 

y diálogos críticos a través de la educación de manera virtual, esto puede ser la oportunidad 

para involucrar a las familias en la discusión tan necesaria de dichos temas, entre ellos la 

igualdad de género, la justicia ambiental y la necesidad de nuevos modelos socioeconómicos 

para América Latina.  

En estos momentos la pandemia es un hecho que se transforma en oportunidad para 

abordar temas de salud integral con acciones preventivas, con temas de alimentación 

saludable, con otros modelos de producción, con la actividad física, la vida espiritual, entre 

otros. Igualmente permite ser problematizada con la desigualdad social, las oportunidades de 

acceso a servicios y educación, el consumo responsable e impactos del consumo ante la 

disponibilidad actual y futura de recursos, Así como, también activar acciones y valores para 

la convivencia pacífica para alcanzar sociedades sostenibles. Son esta, y otras más, las 

temáticas que convergen con la idea de una nueva educación ambiental para las escuelas. Este 

tipo de educación crítica necesita alcanzar con acciones los escenarios de desigualdad, 

vulnerabilidad y opresión con un objetivo mayor que es la transformación social. 
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Introdução 

 Este trabalho parte do encontro de duas pesquisadoras do Programa de Pós-graduação 

em Educação Ambiental (PPGEA/FURG) ao realizar um exercício de escrita para a disciplina 

“Currículo, cultura, formação docente e educação ambiental”, ministrada pela professora 

Carelia Hidalgo. Potentes discussões foram tecidas em nossos encontros virtuais: sobre 

currículo, interculturalidade, ambiente e formação de professores (as). 

 Através de alguns questionamentos e conversas nesses encontros que possibilitaram a 

escrita sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), a construção coletiva e a educação 

ambiental. Questionamentos vieram à tona: como é a construção do PPP de forma coletiva? 

Como a educação ambiental pode contribuir para esta construção coletiva? Isso é uma 

verdadeira autonomia para o professor(a)? Como fica a relação currículo, PPP e 

professores(as)? 

 Com a finalidade de tecer algumas discussões acerca destes questionamentos, 

dividimos este trabalho em duas seções: na primeira seção, buscamos investigar sobre 

educação ambiental política, para em seguida pensarmos sobre a construção coletiva de um 

Projeto Político Pedagógico; na segunda seção, trouxemos questionamentos e inquietações 

sobre a autonomia do docente para no final tramar uma relação entre currículo, Projeto Político 

Pedagógico e docentes. 

 

Educação Ambiental e construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 Nesta seção, buscamos entender a Educação Ambiental através de um viés político, na 

perspectiva do pesquisador Marcos Reigota. Para o autor, a EA não se trata apenas de ensinar 

a  preservar  determinadas   espécies  animais,  vegetais  ou  os  recursos  naturais,  trata-se de  
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considerar as relações econômicas e culturais entre a humanidade e natureza e entre os homens 

(REIGOTA, 1994 apud COSTA, 2013).   

A educação ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido que 

ela reivindica e prepara os cidadãos e as cidadãs para exigir e construir uma 

sociedade com justiça social, cidadanias (nacional e planetária), autogestão e ética 

nas relações sociais e com a natureza (REIGOTA, 2014, p.14). 

 

 Assim a EA política contribui/contribuiria para formação de cidadãos pensante, capaz 

de relacionar os elementos identificando problemas, os possíveis responsáveis e as alternativas 

de solução, consciente de seus direitos e deveres na sociedade. Existe a necessidade de 

entender a EA como caminho, mas não como único salvador das questões ambientais. 

 No espaço da escola, na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico2 (PPP) 

podemos articular a EA política para auxiliar nas relações entre os seres humanos, nas relações 

com o lugar em que vivemos e nas relações consigo mesmo. O PPP que muitas vezes acaba 

tendo invisibilidade nas escolas, nada mais é que o documento que traz unidade em relação à 

intencionalidade educativa da escola, pois fortalece a identidade da escola, esclarece sua 

organização, define objetivos para a aprendizagem dos alunos e, principalmente, define como 

a escola irá trabalhar para atingi-los (BRASIL, 2018). Por isso, compreendemos a importância 

de articular esta nova aliança na coletividade, atravessadas por uma educação ambiental 

politica que por princípio é: 

[...] questionadora das certezas absolutas e dogmáticas; é criativa, pois busca 

desenvolver metodologias e temáticas que possibilitem descobertas e vivências, é 

inovadora quando relaciona os conteúdos e as temáticas ambientais com a vida 

cotidiana e estimula o diálogo de conhecimentos científicos, étnicos e populares e 

diferentes manifestações artísticas; e crítica muito crítica, em relação aos discursos 

e às práticas que desconsideram a capacidade de discernimento e de intervenção das 

pessoas e dos grupos independentes e distantes dos dogmas políticos, religiosos, 

culturais e sociais e da falta de ética (REIGOTA, 2014, p. 15). 

 

 Através destes princípios, vamos ao encontro de um documento importante para a 

construção do Projeto Político Pedagógico, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 2001), a EA deve ser abordada como tema transversal, pois as 

análises “dos problemas ambientais envolvem questões políticas, históricas, econômicas, 

ecológicas e geográficas. Envolve processos variados, portanto, não seria possível 

compreendê-los e explicá-los pelo olhar de uma única ciência” (PCN, 2001), reconhecer a 

grande abrangência da EA se faz necessário em processos como a construção de PPPs. 

O autor Mauro Grün (1996) em “Ética e Educação Ambiental: a conexão necessária” 

 

 
2 Entendemos que em outros documentos importantes da escola, também poderia articular com a EA política. 

https://ava.furg.br/pluginfile.php/2346/course/section/1194/Mauro%20Grun%20livro%20%C3%89tica%20e%20EA%20a%20conex%C3%A3o%20necess%C3%A1ria.pdf
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 analisa que a terminologia Educação Ambiental não deveria existir, pois a educação por si só 

já deveria ser ambiental, já que ela ocorre no ambiente, ou seja, todas as disciplinas 

intrinsecamente ambientais, o que o PCN coloca como transversalidade deveria acontecer de 

maneira natural. 

A construção de um Projeto Político Pedagógico (PPP) na escola deve ser de forma 

coletiva, escutando os anseios da comunidade escolar, dos professores, dos funcionários e dos 

estudantes. Com duas perguntas principais: que escola nós temos? Que escola nós queremos? 

São questionados a três principais seguimentos: Responsáveis (1). Estudantes (2), e 

professores e funcionários (3).  

Geralmente este encontro é subsidiado pela direção escolar, com textos, frases, e 

modelos de escolas, com a finalidade de contribuir para a construção de uma escola melhor. 

Além destas questões principais, vários questionamentos serão levantados: como é a 

metodologia? Como é nossa avaliação? Como é nosso material escolar? Nossos 

equipamentos? E a estrutura física da escola? Com todos estes questionamentos, é possível 

observar uma autonomia para desejar, sonhar com uma escola melhor. Por isso, o projeto 

político pedagógico é baseado nesse desejo autônomo destes três segmentos, professores e 

funcionários, estudantes e responsáveis. 

O PPP possui um tempo de validade que a escola determinar, podendo ser 

realimentado e avaliado anualmente. A execução do PPP depende dos gestores e equipe 

diretiva, seriamente reconhecer esta construção coletiva e fazer com que seja utilizado nas 

atividades da escola. Isso também depende da participação da comunidade escolar. A escola 

coloca em prática o PPP com a autonomia financeira, com recursos destinados aos projetos 

que o compõem.  

A participação de forma coletiva na construção do Projeto Político Pedagógico está 

muito distante da real necessidade de ruptura com este modelo de escola, muitas vezes não 

levando em consideração a cultura, os valores populares direcionando suas diretrizes somente 

para metas econômicas e técnicas (GANDIN, 1988). O incentivo a esta transformação na 

coletividade pode ser uma das formas de iniciar o processo, podemos observar alguns 

acontecimentos nos últimos anos como a luta dos estudantes secundaristas nas escolas do 

Brasil. 

Ao trazer este debate podemos ver a possibilidade de autonomia na construção de um 

PPP, mas para que se multipliquem as vozes por participação é necessário uma capacitação 

que envolve uma fundamentação sobre escola, povos e culturas, mas também aprender na 
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prática a metodologia de participação (GANDIN, 1988). Na próxima seção, tecemos uma 

escrita sobre as relações entre os docentes e documentos que guiam sua prática como o Projeto 

Político Pedagógico e o Currículo. 

 

Relação dos docentes com o PPP e o Currículo  

Os professores e professoras tem no PPP a oportunidade de ser autônomo, é nesse 

momento que deve ser exposto quais interesses profissionais do professor(a), em qual assunto 

ele gostaria de fazer uma formação, quais os equipamentos e materiais didáticos estão 

faltando. Enfim, qual escola ele quer trabalhar?  

Mas é de grande importância ressaltar que infelizmente muitos professores(as) não 

participaram da elaboração ou desconhecem a existência do PPP da escola, muitas vezes por 

falta de informação ou mesmo falta de interesse. Aqueles professores(as) que não participaram 

da elaboração são muitas vezes contratados ou recém transferidos para a escola. 

Falar em autonomia docente não é tão simples, obviamente o PPP ajuda muito à 

conquistar essa autonomia, mas ainda tem outros fatores que podem influenciar. Entre eles 

estão a gestão escolar que pode inviabilizar muitas ações do docente e acabar restringindo a 

autonomia, outro fator que podemos destacar é o posicionamento do próprio professor(a) 

(frente a gestão autoritária ou não) que pode variar entre aquele que deseja e sabe como 

conquistar sua autonomia, ou até mesmo aquele que prefere seguir aos moldes da escola, por 

medo de perder o emprego ou comodidade. Fica visível que a existência da autonomia dos(as) 

professores(as) pode variar de docente para docente e de escola para escola.  

Ao relacionarmos currículo, Projeto Político Pedagógico (PPP) e professores(as), 

temos no docente a peça chave da articulação, já que ele muitas vezes fará parte da elaboração 

e aplicação de ambos, mas para que isso ocorra de maneira crítica sem reproduzir 

padrões/tradicionais é necessário que o professor tenha preparação adequada, pois caso 

contrário poderá ocorrer o que Henry A. Giroux e Anthony N. Penna (pág. 55) chama de 

incapacidade de reformar os padrões tradicionais de ensino nas escolas. 

Uma etapa importante do processo é a tomada de consciência, quando as partes 

envolvidas entendem o valor do trabalho coletivo e objetivo que almejam alcançar, deixando 

de enxergar o PPP, por exemplo, além de uma burocracia da escola e sendo visto como 

consequência de um trabalho coletivo onde todos envolvidos conseguem identificar-se, 

demostrando que a escola realmente é de todos para todos. 
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É de extrema importância que o docente conheça a realidade do estudante, 

principalmente na elaboração do currículo, no qual o aluno não participa, diferente do PPP, 

munido de tal conhecimento o(a) professor(a) terá a capacidade de articular e elaborar 

currículo e PPP que contemple as necessidades dos discentes. Para conhecer a realidade do 

aluno(a) é necessário que o docente tenha familiaridade com o bairro por exemplo, e isso não 

tende a acontecer caso a escola tenha alta rotatividade de professores, ou seja, rotatividade 

docente pode ser uma falha na articulação com o currículo e o PPP.  

 

Algumas considerações 

Ao trazer questões importantes para pensarmos sobre nossa atuação como docente e 

nossa relação com a construção do Projeto Politico Pedagógico, assim como a autonomia do 

docente e a relação entre currículo, professores e PPP; buscamos neste texto, olhar para as 

múltiplas realidades que são possíveis de se encontrar no espaço escolar.  

Sabendo que a Educação Ambiental existe e se faz necessária na educação e para 

sociedade, talvez a grande questão dos(as) professores(as) seja o como fazer uso ou inseri-lo 

nas práticas docentes, tornando-se preciso identificar a melhor e mais proveitosa definição 

dentre várias existentes. Buscamos na Educação Ambiental política uma possibilidade de 

construir na coletividade um PPP que traga princípios para a justiça socioambiental e 

cidadania local e planetária. 

Este processo de participação coletiva deve ter como principal finalidade pensar nos 

rumos que a escola deve tomar, valorizando os diversos saberes envolvidos, a cultura da 

comunidade escolar, cada pessoa, cada professor e professora, cada estudante e familiares se 

sentindo parte deste processo e dos resultados práticos.  

A nossa intenção com o texto foi, através de alguns autores do campo da educação e 

educação ambiental, analisar e identificar algumas potencialidades e fragilidades, tanto na 

elaboração quanto na execução dos processos na construção coletiva do PPP, a partir do ponto 

de vista dos docentes que vivem o ambiente escolar e reconhecem que na prática as coisas não 

funcionam tão bem quanto na teoria e necessitam de atenção.  
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(Des) Figuração da Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular 

 

Mirian Pureza  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Base Nacional Comum Curricular; Currículo. 

 

A relação do homem com o Meio Ambiente ocorre desde o inicio da existência 

humana. No entanto, após os processos de industrialização e urbanização, a percepção acerca 

das questões ambientais começou a mudar.   Na era contemporânea, a problemática ambiental 

está inserida em um jogo de interesses econômicos e mercadológicos, dentro de uma 

governamentalidade neoliberal. Haja vista o que temos presenciado no país: um 

desmantelamento das políticas voltadas a questões socioambientais, com desmonte do 

ministério do meio ambiente, com atribuições importantes delegadas a outras pastas, sumiço 

de debates e ações de combate ao desmatamento e queimadas, responsabilidade ambiental, 

produção e consumo sustentáveis e a interlocução com a sociedade sobre as pautas ambientais. 

Além disso, houve a redução da Educação Ambiental.   Estas são algumas questões que a 

pesquisa que venho desenvolvendo visam  a partir da apreciação deste macro contexto, para, 

enfim, chegarmos a sua representação nos currículos escolares.  

Especificamente voltadas à Educação Ambiental vinculada às instituições de ensino, 

a Constituição Federal de 1988 já estipulava em seu artigo 225, parágrafo 1, inciso VI “[...] 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente”. Decorrentes desta Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) enfatizaram a promoção 

da EA como Tema Transversal em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino. A Lei nº 

9.795/99, da PNEA, em seu capítulo I, art 2º orienta que “A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo e em caráter formal e não 

formal” (BRASIL, 1999).  

Já a BNCC propõe em sua 7ª competência geral: 

 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BRASIL, 2017, p. 09). 
 
 
1 mirianpureza@hotmail.com 
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 Observa-se, no entanto, que a Educação Ambiental é citada uma única vez durante 

todo o documento, quando na página 19 determina 

 
Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 

humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal 

e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente 

(Lei nº 8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação 

ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 

2/201218) [...] (BRASIL, 2017, p.19) 
 

 Aqui destaco um aspecto importante a ser analisado através da pesquisa: se a BNCC 

preconiza que os temas estão contemplados nas habilidades a serem desenvolvidas, por que 

não estão contempladas nestas habilidades questões relativas à Educação Ambiental? 

Consequentemente, cabe o questionamento, que deverá ser respondido também através da 

pesquisa, sobre a materialização (ou falta dela) da Educação Ambiental neste documento e 

nos currículos escolares. 

Neste sentido é importante a consideração de Guattari quando diz 

  
Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária e 

com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural 

reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Essa revolução 

deverá concernir, portanto, não só as relações de forcas visíveis em grande escala, 

mas, também, aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo 

(...). (p. 9). 
 

Ainda na perspectiva de um olhar para o espaço socioambiental tendo como base a 

dialética entre o local e global e as lutas de classe Milton Santos (1994) coloca 

 
Na fase atual, momento em que a economia se tornou mundializada, adotando um 

único modelo técnico, a natureza se viu unificada. Suas diversas funções são postas 

ao alcance dos mais diversos capitais, que as individualizam, hierarquizando-as 

segundo lógicas com escalas diversas. (p.697) 
 

Esboço, nessa escrita, alguns referenciais que penso contribuírem para a pesquisa que 

pretendo, contemplados nestes, as políticas públicas, os acordos e os documentos relativos à 

Educação Ambiental. 

Consoante com o que é postulado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental em seu cap. I, art. 5ª quando diz que a Educação Ambiental “não é 

atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve 

assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões 
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política e pedagógica” (BRASIL, 2012), a pesquisa buscará por este movimento a partir da 

reflexão para a ação.  

A pesquisa não se constitui um “ataque” ao documento, mas uma problematização. 

Conforme Foucault, “é preciso a cada passo confrontar o que se pensa” (Foucault, 2004, p. 

219). 

Utilizando a “caixa de ferramentas” dos estudos foucaultianos, pretende-se 

proceder  analise dos discursos que compõem a BNCC, num movimento de experimentação. 

De acordo com Foucault 

“O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 

seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma de discurso, quando 

tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque 

todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à 

interioridade silenciosa da consciência em si” (FOUCAULT, 2004, p. 49). 
 

A ideia é utilizar o arcabouço teórico-conceitual foucaultiano para proceder à análise 

não só deste documento legal, mas de seus predecessores, além de políticas públicas voltadas 

à Educação e, mais especificamente Educação Ambiental. Desta forma, problematizar-se-á se 

a Educação Ambiental figura neste documento oficial ou se há uma desfiguração e 

apagamento.  
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FORMAÇÃO DOCENTE E A OFERTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS 

CURSOS DE LICENCIATURA: ESTUDO DE CASO DAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

Jéssica Evelyn Vasconcelos 1 

Ednilson Gomes de Souza Junior 

Sandra Rangel de Souza Miscali 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Formação Docente, Licenciatura, Campos dos 

Goytacazes 

 

Introdução 

As Instituições Ensino Superior (IES) tem papel fundamental na formação de 

profissionais da educação reflexivos e críticos, preparados para atuarem como educadores 

ambientais e que compartilhem a perspectiva transformadora e emancipatória da educação 

ambiental Crítica (LIMA, 2009). De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, 

regulamentada pela Lei no 9795/99, a Educação Ambiental (EA) é definida como o processo 

“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, 

1999). Ainda de acordo com esta Lei, a EA deve estar presente, de forma transversal, em todos 

os níveis e modalidades dos processos educativos, como um “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” (Art. 7), devendo ser 

“desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente 

em todas as fases, etapas, níveis e modalidades” (Art. 8). No caso dos profissionais da 

educação, a Resolução estabelece que a dimensão socioambiental deve fazer parte dos 

currículos de formação inicial e continuada, “considerando a consciência e o respeito à 

diversidade multiétnica e multicultural do País” (Art. 11) (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2012). 

Nesse sentido, as IES devem estar atentas à capacitação e ao preparo dos profissionais 

que trabalham com EA, assumindo a responsabilidade de uma formação ambiental que 

corrobore com mudanças paradigmáticas no universo dos docentes (MORAES et al., 2008), 

visto que a inserção da dimensão ambiental no meio universitário implica na valoração e na 
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articulação interdisciplinar dos saberes práticos e acadêmicos, “bem como a própria 

reformulação da universidade, em suas formas operacionais, para internalizar a complexidade 

ambiental” (MORALES, 2007, p. 300). Além disso, na visão de Morales (2007), cabe destacar 

que 
 

“A universidade, como instituição de investigação e centro de educação técnica e 

superior, tem papel essencial na reconfiguração de mundo e, portanto, deve assumir 

a responsabilidade maior no processo de produção e incorporação da dimensão 

ambiental nos sistemas de educação e formação profissional. Deve também 

propiciar aos profissionais educadores ambientais, fundamentos teórico-práticos 

indispensáveis para compreender, analisar, refletir e reorientar seu fazer profissional 

numa perspectiva ambiental.” 

(MORALES, 2007, p. 284) 

 

Novoa (2017) propõe não um reorganização interna das universidades ou das 

licenciaturas, mas a construção de um “entre-lugar” que articule a universidade, a escola e as 

politicas públicas, com o reconhecimento que “a formação de professores é um problema 

político, e não apenas técnico ou institucional” (p.1111), devendo assim ser trabalhada nas 

diversas dimensões da formação profissional. 

Nesta direção, Dias (2001) ressalta a importância do processo educativo, que nos 

diferentes setores sociais é reconhecido como uma possibilidade de provocar mudanças e 

alterar o atual quadro de degradação do ambiente do qual nos deparamos. Dessa forma, insere-

se como uma possibilidade de alteração desse quadro, como um agente eficaz de 

transformação. Para o autor, a temática ambiental na formação de educadores apresenta-se em 

diferentes dimensões fundamentais: na dimensão que prediz da natureza dos conhecimentos 

presentes nos diferentes programas de formação, evidencia-se a importância a 

transversalidade da temática ambiental nos cursos de graduação e a oferta de atividades que 

fomentem o conhecimento da área tendo articulando-se os conhecimentos relacionados com 

o próprio processo educativo e com a dimensão pedagógica dos conteúdos, dos procedimentos 

e dos recursos didáticos do processo; na dimensão relacionada a valores éticos e morais na 

reflexão da relação indivíduo e natureza e da importância de que o processo educativo 

desenvolva atividades que sensibilizem os cidadãos para as dimensões estéticas da natureza; 

e na terceira dimensão a participação política dos indivíduos, na formação de cidadãos e de 

uma sociedade democrática. Sobre a formação ambiental que os professores recebem nas 

universidades, o autor reflete que 

 

“Os cursos de formação inicial dos professores desenvolvidos nas universidades 

poderiam investir em uma estrutura curricular muito mais flexível e dinâmica que 

facilitasse o tratamento das questões ambientais nos diferentes cursos de licenciatura 

por meio de experiências diversificadas e de uma abordagem que envolvesse os 
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vários aspectos desse tema. A criação de disciplinas com o intuito de responder a 

essa demanda apresenta sempre os limites impostos ao trabalho disciplinar, embora 

não seja, necessariamente, uma experiência negativa.” (p.60) 

 

Partindo do que foi discutido, apresentamos neste trabalho os resultados preliminares 

de uma pesquisa em andamento que tem por objetivo analisar a oferta de conteúdo de EA nos 

cursos de licenciatura presenciais de três Universidades Públicas do município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. 

 

Metodologia 

Para a realização desta pesquisa, de natureza quali-quantitativa, foram analisadas as 

grades curriculares de todos os cursos de licenciatura presenciais das universidades públicas 

de Campos dos Goytacazes/RJ: Instituto Federal Fluminense (IFF), Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e Universidade Federal Fluminense (UFF), 

buscando identificar disciplinas que abordem questões da EA. Inicialmente, a análise consistiu 

em localizar disciplinas de cunho ambiental nas grades curriculares, utilizando as seguintes 

palavras-chave na busca; Educação Ambiental, Ambiental, Meio Ambiente e Ambiente. Em 

seguida, as ementas que apresentaram nos seus títulos ou descrição as palavras chaves, foram 

analisadas quanto a abordagem do seu conteúdo. Todas as grades curriculares e ementas estão 

disponíveis para consulta nos sites das universidades. 

 

Resultados alcançados 

Como pode ser observado na Tabela 1, que apresenta todos os cursos investigados, 

apenas os cursos de Ciências da Natureza e Educação Física, do IFF, e Geografia, da UFF, 

dos 15 cursos investigados, oferecem o conteúdo de EA em alguma disciplina. 
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No IFF são encontrados dois cursos que apresentam em suas grades-curriculares 

disciplinas que trabalham EA. O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, com o 

conteúdo “Histórico da educação ambiental no Brasil e no mundo”, que está contido na 

disciplina de “Ecologia Aplicada”. E o curso de Licenciatura em Educação Física, com a 

disciplina “Educação Física, Lazer e Meio Ambiente”, que oferta o conteúdo “Conceito, 

fontes, princípios e campo de aplicação da educação ambiental” e “Função ecológica da 

educação”. Nos demais cursos, apesar da existência de disciplinas de cunho ambiental, como 

“Ambiente e Saúde” e “Química Ambiental”, não existe nenhuma referência à EA,. Na UENF, 

não foi identificada a oferta do conteúdo de EA em nenhuma disciplina dos cinco cursos de 

licenciatura, embora existma disciplinas voltadas para as questões ecológicas. 

Apesar disso, nesta universidade é comum que professores ou pós-graduandos 

ofereçam disciplinas optativas para todos os cursos de graduação. Nesse caso, identificamos 

que já foram oferecidas disciplinas como “Educação Ambiental”, “Educação Ambiental 

Como Ferramenta de Uma Educação Emancipadora e Interdisciplinar” e “Tópicos Especiais 

em Políticas Públicas: a Política Nacional da Educação Ambiental (da Formulação à 

Implementação)”. A oferta destas disciplinas, embora não seja de maneira regular, demonstra 

que existe interesse pelo assunto, mas ainda sim é preocupante que o conteúdo esteja fora da 

matriz de todas as licenciaturas. 

Por fim, nos cursos oferecidos pela UFF, apenas a Licenciatura em Geografia oferece 

o conteúdo de EA, por meio da disciplina “Educação Ambiental: Fundamentos e Práticas”. 

Nesse caso, trata-se do único curso que oferece uma disciplina específica sobre o tema, e não 

apenas abordando o assunto como um tópico dentro de uma disciplina de cunho ambiental. 

Como mencionado no início deste texto, trata-se de uma pesquisa em andamento, que 

objetiva nas próximas etapas realizar uma análise do tipo de conteúdo de EA que é oferecido 

nestas disciplinas, buscando identificar se são conceitos puramente ecológicos ou se a EA 

Crítica também está presente, pois como aponta González-Gaudiano (2009), é comum que 

Próprios autores. 
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formação docente seja restrita a aspectos naturalísticos, que não compreendam as inter- 

relações e interdependências entre os seres vivos e que não apresentam componente reflexivo 

e político da EA, enquanto o pensamento ambiental critico-transformador em que compreende 

e analisa problemas ambientais em suas múltiplas dimensões está ausente. 

Para além da análise das disciplinas, também temos como meta entender com a EA é 

tratada no âmbito da Universidade e na construção dos cursos de licenciatura. Assim, nas 

próximas etapas, também estão previstas a realização de entrevistas com os coordenadores 

dos cursos e a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP). Nessa direção, González- 

Gaudiano (2009) reflete que, na atualidade, o estilo do pensamento ecológico nas escolas é 

resultante da precária formação teórico-epistemológica dos profissionais que apreendem no 

processo de formação o pensamento ecológico preocupado com a destruição dos recursos 

naturais, da preservação do ambiente natural, tendo como veículo a promoção da ecologia, 

que apresenta tendência comportamentalista, tecnicista e com resoluções dos problemas 

ambientais quase sempre restritas ao mundo das ideias. Por isso, compreender a relação da 

Universidade com assunto é tão importante quanto analisar a oferta do conteúdo nas 

disciplinas de cunho ambiental. 

 

Conclusões 

A investigação aponta que 80% dos cursos de licenciatura oferecidos nas 

universidades públicas de Campos dos Goytacazes/RJ não oferecem o conteúdo de Educação 

Ambiental. Compreendemos que a presença de tais temáticas nas ementas não representam 

que a discussão esteja sendo feita de maneira crítica, como também a ausências dos tópicos 

nas ementas, não representa que nenhum pensamento ambiental seja abordado. Todavia, tal 

situação é preocupante, visto que pode gerar uma deficiência na formação de profissionais 

que, futuramente, poderão apresentar limitações ao trabalhar os conteúdos relativos à 

educação ambiental na atuação docente. 
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Utilização do bonsai como modelo para o desenvolvimento autodidático 

Leonardo Galli 1 

 Luciana Roso 

 Helena Otto da Silva 

Palavras-chave: ensino; ferramentas educativas; prática 

 

 A busca incessante de novas metodologias que proporcionem a melhora da atenção e 

consequente desenvolvimento de saberes por parte de alunos é uma das premissas desejadas 

nos diversos sistemas de ensino. Com este intuito foi ofertado um curso de extensão de noções 

básicas de bonsai, que proporcionou a união dos alunos pertencentes ao Curso Técnico de 

Meio Ambiente do Instituto Federal Sul Rio-Grandense Campus Pelotas Visconde da Graça 

com pessoas, de faixa etária e histórico de vida distintos, pertencentes à sociedade pelotense. 

Assim, almejando-se a construção de saberes deste grupo na área de Ciências Agrárias, 

elegeu-se o bonsai como modelo.  

 O curso teve como objetivo geral promover a aprendizagem básica do bonsai através 

da autoaprendizagem e da troca de saberes entre os participantes, por isso contemplou como 

objetivos específicos estimular a troca de saberes, entre os participantes, habilita-los para a 

produção de um bonsai e integrar a comunidade da escola à comunidade pelotense. 

 Sabe-se que há milênios o bonsai foi cultivado, em alguns países do continente 

asiático, como objeto religioso, cujo cultivo proporcionava a meditação e elevação da alma. 

No entanto, no ocidente, essa arte perdeu o seu valor de objeto sagrado passando a ser 

cultivada e comercializada como objeto ornamental (GALLI; MACEDO, 2002). Vines (2011) 

ressalta que a arte de miniaturizar plantas ajuda a coordenação motora, a concentração e a 

capacidade de planejar, funcionando como terapia.   

 O bonsai apresenta uma vantagem de ser um instrumento vivo, que pode ser 

contemplado sob diversos pontos de vista e, por este motivo, enquadra-se como um modelo 

didático com grande potencial de estímulo à aprendizagem. Autores como Cavalcante e Silva 

(2008) e Garofalo, (2018) ressaltam a importância e benefícios dos modelos didáticos para 

contribuir o ensino prático e estimular o desenvolvimento cognitivo. 

 No primeiro encontro, houve uma exposição, por parte do professor, do histórico, 

tipos,  formas  e  espécies  de  plantas  utilizadas  para  a  produção de bonsai e, ao final foram 

 

1 leonardotreptowgalli@gmail.com 
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 fornecidas apostilas que continham noções básicas sobre a produção de bonsai. A partir desse 

momento, foram acertados encontros práticos que ocorreram uma vez por semana nas quintas-

feiras à tarde em 2018 e nas terças-feiras à tarde em 2019. O curso se estendeu de outubro de 

2018 a novembro de 2019. 

            Para o participante receber a certificação, foi estabelecida a frequência mínima 

de 20 encontros e a entrega de um bonsai. Com esta medida, buscou-se o estímulo à 

responsabilidade do aluno, que passou a ser agente de escolha de quando frequentar. 

              Durante todo o período do curso foi permitida a entrada de novos participantes, 

que recebiam a apostila e passavam a aprender como aplicarem as técnicas com os alunos 

anteriores, ressaltando-se a mediação do professor, sempre que solicitada. 

           Como conteúdos trabalhados, foram vistos noções do sistema de transporte de 

nutrientes (xilema e floema) com a aplicação da "aramação", que consiste em um processo 

destinado ao engrossamento e modelagem de ramos, objetivando imitar a ação dos fatores 

climáticos. Esses fatores, associados à morfologia das plantas, foram abordados com ênfase 

na manipulação em favor da miniaturização. Estimulou-se ao aluno observar, o tamanho do 

desenvolvimento dos entrenós e a direção do crescimento dos galhos que indicam o efeito da 

insolação sobre a planta podendo se verificar assim se essa estava adequada. As plantas trazem 

em sua morfologia registros possíveis de serem observados e analisados. 

 O bonsai pode ser considerado uma escultura viva que está permanentemente 

respondendo a ação de diversos fatores do meio e é a poda a principal interferência sobre sua 

forma. Por este motivo, a poda foi constantemente aplicada às plantas e para isso se fazia 

necessário conhecer a localização das gemas ou o local onde poderiam ser estimuladas a se 

formarem. Com relação à poda, Chaddad (1999) afirma que o bonsai é uma arte de 

treinamento desse trato cultural. 

 No entanto, como o bonsai é um ser vivo influenciado pelo meio, a poda poderá não 

receber a resposta planejada pelo aluno que, consequentemente, terá que agir sob novo 

enfoque de planejamento, oportunizando, nesta ocasião, a aplicação de seus saberes e o 

desenvolvimento de outros para se adaptar da melhor forma possível a nova realidade, ou seja, 

foi necessário que o aluno tivesse conhecimento teórico, potencial de planejamento e 

habilidade motora ou que os desenvolvesse. Como neste processo observamos a lei de ação e 

reação, cujo resultado pode ser fora do planejado, observou-se que em um primeiro instante 

os alunos tiveram dificuldade de manipularem as plantas, mas com o passar do tempo, 

observamos que a maioria superou esta dificuldade. 
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 Outra possibilidade ofertada, durante todo o curso, foi a prática de várias técnicas de 

propagação para que as plantas resultantes pudessem ser utilizadas para a produção de futuros 

bonsai. Apesar de ser abordada a reprodução sexuada, os participantes mostraram-se bastante 

interessados nas propagações assexuadas. Durante as propagações evidenciava-se a perfeita 

integração entre os participantes que trocavam materiais propagativos, planejando seguirem 

realizando multiplicações em suas casas. 

 Noções de substrato e adubação, com a recomendação de marcas comerciais, também 

foram oferecidas. No entanto, frisou-se que, para um bonsai crescer mais rapidamente, é 

necessário que seu cultivo inicial seja realizado no solo, pois este apresentará maior volume 

de área para o desenvolvimento de raízes. O processo de troca de substrato é uma das etapas 

mais perigosas à planta, que poderá morrer. Neste momento os alunos passaram a perceber o 

solo como um agregado de vários materiais e seres vivos que se inter-relacionam e sofrem 

constantes influencias do meio. 

Remoção da aramação, UFPel, 2019. 

 

Fonte: Acervo pessoal dos próprios autores.  

 

                        Galho extraído da planta-mãe contendo alporque na base, UFPel, 2019. 

 

Fonte: Acervo pessoal dos próprios autores. 
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 Constatou-se que o bonsai predispõe-se a ser um excelente modelo didático, que pode 

ser explorado sob vários aspectos, e que a forma de aprendizagem com troca de experiências 

incrementou o interesse dos alunos. Houve relatos constantes de que esperavam ansiosos pelos 

dias dos encontros, ressaltando o quanto lhes fazia bem mexerem com plantas e terra. 
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Formação docente em tempos incertos:  

Programa Educação para a Sustentabilidade na Cidade – PESC 
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 Vitória Viel 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Cidade, Formação Continuada. 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Educação para a Sustentabilidade na Cidade – PESC2, iniciado em 

março de 2020 pela Secretaria de Educação de São Leopoldo/RS, justifica-se, primeiramente, 

pela emergência de ações que envolvam a educação, não só ambiental, mas para a 

sustentabilidade. Em segundo lugar, este programa contempla ações que visam colaborar para 

o desenvolvimento de São Leopoldo como cidade mais sustentável, alinhados aos objetivos 

do governo local, no sentido de contribuir para a qualidade de vida urbana. Em terceiro lugar, 

busca-se com este programa incentivar o protagonismo de professores e alunos em suas 

comunidades, alinhados aos movimentos globais em prol da sustentabilidade, principalmente 

em tempos de pandemia da COVOD-19. O PESC se efetivou através da formação dos 

professores. No decorrer da formação diversos desdobramentos positivos em prol da educação 

para a sustentabilidade na cidade foram identificados, sendo um deles a priorização da vida. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, cabe ressaltar o entendimento de educação para sustentabilidade trazido 

nos documentos do PESC. No Relatório Brundtland, o conceito de desenvolvimento 

sustentável é definido como “um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, 

a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as 

necessidades e aspirações humanas”. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 49)  

 

1 sandragrohe@gmail.com 

 2 Este texto é frutos da pesquisa em andamento de Doutorado em Educação na Unisinos, assim como é fruto do 

trabalho da Assessoria Pedagógica da Secretaria de Educação de São Leopoldo/RS. 
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A educação para a sustentabilidade abordada no PESC busca, "demarcar uma nova 

preocupação  que  é  com  a  sustentabilidade  da  sociedade,  mais  do  que  o  desenvolvimento" 

(SCOTTO, 2009, p.48). O que o programa busca é o equilíbrio entre os aspectos culturais, 

sociais, políticos, econômicos e ambientais, assim como atender as necessidades não só 

humanas, mas de todas as vidas.   

Seguindo esta linha de pensamento, o PESC, busca desenvolver por meio da 

integração dos projetos educacionais existentes no município de São Leopoldo/RS, temáticas 

junto as escolas. As temáticas a seguir descritas estão contempladas no Plano Municipal de 

Educação de São Leopoldo ( SÃO LEOPOLDO, 2015), no Documento Orientador do 

Currículo do Território de São Leopoldo, nas Diretrizes Municipais de Educação Ambiental ( 

SÃO LEOPOLDO, 2013) , na Base Nacional Curricular Comum - BNCC ( BRASIL, 2017), 

entre outros documentos : 

 Direitos Humanos;  

 Gênero e Sexualidade; 

 Diversidade Cultural;  

 Educação Ambiental, Educação para o consumo (resíduos)  

 Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional;  

 Educação Musical;  

 Psicomotricidade e a relação com o processo de aprendizagem; 

 Iniciação Científica.  

A ideia inicial era que essas temáticas fossem evidenciadas nas escolas de São 

Leopoldo/RS, a partir de oficinas e saídas de campo pela cidade, tendo o professor(a) Regente 

2 (R2)3 como referência. Porém, devido a pandemia do COVID -19 foi preciso mudar a 

metodologia e o foco foi a formação dos professores. Desde março de 2020, os professores da 

rede municipal passaram a receber formação online pela Plataforma Moodle disponibilizada 

pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, pertencente à Secretaria Municipal de Educação de 

São Leopoldo - RS . Contribuíram para a formação professores da própria rede municipal de 

ensino e de outras cidades vizinhas; professores de universidades da região metropolitana; 

consultoras ambientais; assessores pedagógicos da SMED; funcionários das secretarias do  

 

3Professor(a) Regente 2 é aquele que assume a regência de uma turma nos dias em que a professora titular da 

turma também chamada de Regente 1, está cumprindo hora atividade. Segundo o Art. 89 da Lei municipal de 

São Leopoldo nº 6.573 “A jornada básica do Professor, do Ensino Fundamental, de Educação Infantil e da 

modalidade de EJA obedecerá a carga horária semanal do seu concurso, sendo que 80% (oitenta por cento) será 

de horas de aula e 20% (vinte por cento) de horas de atividades. ( GROHE, 2015, p.28)  
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meio ambiente, saúde; defensoria pública;  indígena Kaingang Por Fi Ga, representante de 

cooperativa de reciclagem de óleo, Núcleo de Apoio e Pesquisa ao Processo de Inclusão da 

SMED São Leopoldo e até mesmo alunos4 da rede municipal.  

A formação tomou como princípio a rigorosidade metódica, a pesquisa, o respeito aos 

saberes dos educandos, a criticidade, a ética e a estética. Também houve a tentativa de 

corporeificar a aceitação do novo, a rejeitação de qualquer forma de discriminação, a reflexão 

crítica sobre a prática, o bom senso, a humildade, a tolerância, a convicção de que mudar é 

possível, a curiosidade e, por fim, a competência profissional (FREIRE, 1996).  

O PESC priorizou desde seu início o trabalho contínuo e articulado com o espaço 

escolar, o currículo, a gestão e, principalmente, vinculado as pessoas e suas comunidades, 

seguindo as orientações trazidas nas Diretrizes Municipais para a Educação Ambiental de São 

Leopoldo que incentiva no Artigo 3º, para a prática da cidadania com a finalidade de tornar a 

sociedade mais justa e sustentável ao incorporar os Rs:” I - Respeitar a si mesmo - cuidado de 

si por meio de seus direitos;  II - Respeitar ao próximo - por meios dos seus deveres; III - 

Responsabilizar-se por suas ações - consciência das consequências dos seus atos.” (SÃO 

LEOPOLDO, 2013). A intenção foi que a partir deste programa fosse promovida 

transformações locais na cidade, assim como a sensibilização e conscientização 

socioambiental de toda a comunidade escolar.  

 

RESULTADOS ATINGIDOS COM O PESC: 

Com o PESC foi possível formar e informar os/as professores/as da rede municipal de 

ensino de São Leopoldo sobre a importância da educação para a sustentabilidade, respeitando 

as particularidades de cada professor e professora, assim como a realidade local de cada escola. 

Foram mais de 230 professores participantes na formação e mais de 30 parceiros (formadores) 

envolvidos.  

A partir do PESC os professores participantes da formação foram preparados para o 

retorno às aulas (virtualmente), para o fortalecimento dos vínculos e para conteúdos 

relacionados a vida.  

Segundo uma das participantes  

 

 

 4 Um exemplo foi a aluna Larissa que contribui com a formação em Iniciação Científica. Ver em: 

https://www.youtube.com/watch?v=62RPmCBIg5Q. Acesso em 24 de set 2020. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=62RPmCBIg5Q
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O Pesc são as pessoas, a vontade de se reinventar e reinventar um mundo em 

que seja melhor viver, existir. Estou nessa formação porque busco uma nova 

relação com e na escola em que tudo seja mais significativo e faça sentido 

para todos os envolvidos. Estamos em um sistema de ensino que se esvaziou 

de sentido, preocupadas com cumprimento de horário, cumprimento de 

conteúdo e com essas forma automática de trabalhar. Estamos nos 

esquecendo do principal, do que nos levou a trabalhar com educação, com 

seres humanos. ( C.Z. 2020) 
 

 A reflexão da professora traduz nas entrelinhas o objetivo do PESC, a nova relação com 

e na escola a partir da educação para a sustentabilidade. Outra professora destaca: 

 
Essa formação para as professoras R2 que tive a oportunidade de participar 

foi muito importante para ampliar os conhecimentos em diferentes áreas do 

conhecimento. O tema sustentabilidade para a cidade de São Leopoldo veio 

revelar sua história e nos levou a ver possibilidades para uma cidade mais 

sustentável. (E.T. 2020) 
 

A proximidade (mesmo de forma não presencial) com os/as professores/as e suas 

práticas pedagógicas proporcionadas pelo PESC é um dos fatores mais importantes 

identificados durante  a formação. A formação não se encerra, e sim, abre outras possibilidades 

de contribuir com o fazer diário de cada um dos(as) envolvidos(as). Uma nova maneira de 

pensar e alcançar os objetivos da Educação Básica, de (re)avaliar a mesma. 

Também como resultado positivo foram os convites para a partilha da formação:  

 Programa Educação para a Sustentabilidade na Cidade5 

 Por que falar em educação para a sustentabilidade em tempos de pandemia?6 

 Formação docente em tempos incertos: reflexões a partir do Programa de Educação 

para Sustentabilidade na Cidade7 

 Educação para a Sustentabilidade em São Leopoldo/RS8 

O PESC traduz as necessidades da atual Educação que, como ressaltou a professora C. 

Z., parece perder o sentido, transformando a prática pedagógica numa forma automática de 

trabalhar. Por vezes, essa prática oculta, desconsidera e não revela a importância do papel do/a 

professor/a na sociedade. O PESC prioriza a conexão com a cidade, e com tudo que acontece  

nela, assim como destaca o protagonismo da/do estudante, sendo este um dos objetivos da 

Educação Básica, ao menos deveria ser. 

 

 5Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=4056293831079756&extid=Qt2nCM7sD0EWE0p7. 

Acesso em 20 set 2020. 
6Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cGND8Y5SsSI&t=243s. Acesso em 29 set 2020. 
7Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kVj3QiBJtBo&t=776s. Acesso em: 29 set 2020. 
8Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBOIjkDngSw/?igshid=b0j8azd59uha. Acesso em: 29 set 

2020. 

https://www.facebook.com/watch/?v=4056293831079756&extid=Qt2nCM7sD0EWE0p7
https://www.youtube.com/watch?v=cGND8Y5SsSI&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=kVj3QiBJtBo&t=776s
https://www.instagram.com/tv/CBOIjkDngSw/?igshid=b0j8azd59uha
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir a primeira etapa da formação PESC, uma (única) certeza parece ter 

ficado,  a necessidade de manutenção de um vínculo, principalmente em tempos de pandemia 

da COVID -19, e uma escuta atenta aos/as professores/as que atuam diariamente na Educação 

Básica. Profissionais carregados de muita responsabilidade, com uma potente forma de 

contribuir para um futuro melhor e sustentável, mas fragilizados pelo contexto do mundo em 

que vivemos. Pessoas que ainda tem vontade de se reinventar e reinventar um mundo em que 

seja melhor viver e existir. Porém, muitos estão perdendo esta vontade, imersos numa 

sobrecarga de afazeres diários, de burocracias, vulneráveis e mergulhados numa desesperança.  

A formação continuada de professores/as, proposta pelo PESC, não pode perder a 

esperança de continuar a incentivar o protagonismo dos/as professores/as e dos/as estudantes 

em suas comunidades em busca da educação para a sustentabilidade na cidade. 

Dessa forma, entendemos que o PESC deva priorizar o trabalho contínuo e permanente, 

articulado ao espaço escolar, o currículo, a gestão e, principalmente, vinculado as pessoas e 

suas comunidades. Tudo isso articulados a um governo que priorize esta atuação e apoie seus 

professores/as. 
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Pressupostos iniciais 

Dois mil e vinte é considerado em nosso calendário um ano bissexto. Para muitas 

pessoas esse fenômeno traz mau agouro, por ocasionar uma alteração na ordem vigente, mas 

o que alterou completamente nossas relações interpessoais foi a crise pandêmica que surgiu 

em Wuhan, capital da província de Hubeí, na China, em dezembro de 2019, causada pelo vírus 

SARS-CoV-2, que se manifesta numa doença denominada COVID-19 e em menos de três 

meses, havia disseminado por diversos países em todos os continentes.  

É possível afirmar que esta doença respiratória tem estreita relação do modo como 

produzimos a vida em sociedade, das formas de organização de trabalho que, ao tornar cada 

vez mais complexa, evidencia a ação humana sobre a natureza, interferindo-a e alterando seus 

ciclos naturais. Destarte, a fim de minimizar sua propagação, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) recomenda três ações essenciais: o isolamento e tratamento dos casos notificados, 

testes intensivos e distanciamento social. (BRASIL, 2020). No Brasil, como medida restritiva 

foi determinado o isolamento social e, a partir de dezenove de março, as aulas de escolas e 

universidades foram suspensas, os comércios de várias cidades foram fechados bem como 

academias, bares, restaurantes e cultos religiosos cumpriram a mesma determinação a fim de 

minimizar a disseminação do vírus. 

Além da crise sanitária, é preciso considerar que nesse contexto imposto pelo 

isolamento social houve aumento nas formas de exclusão e acentuaram-se as desigualdades, 

sejam elas econômicas, sociais, culturais como as desigualdades nas condições de 

saneamento, moradia e renda frente à pandemia afetando, principalmente, os mais 

vulneráveis, sobre os quais recaem também as principais consequências e riscos.  

Diante desse cenário tão grave de saúde pública e humanitária, o processo formativo  

 

 

1  magali.famont@gmail.com 
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de educadores comprometidos com a questão ambiental foi diretamente atingido, trazendo a 

necessidade de buscar alternativas de formação através de ferramentas e tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) bem como utilizando as redes sociais e plataformas digitais 

para se instrumentalizarem, por meio de lives e cursos ofertados a esse público. 

Frente a esses desafios, o educador ambiental, “necessita exercitar a práxis que o 

levará a tomar partido à medida que lida com os problemas socioambientais, políticos, 

econômicos deste momento conturbado da história dos homens.” (MAIA, 2015, pp. 96-97). 

E, nesse sentido, uma formação ancorada em uma concepção crítica poderia contribuir para 

um processo educativo crítico, transformador e emancipatório durante este período e, 

inclusive no período pós-pandêmico.  

Concordamos que a abordagem crítica pode levar o educador ambiental “a refletir 

sobre sua própria prática e o que a fundamenta, ampliando a capacidade de agir com 

consciência do que quer, aonde deseja ir e o que pensa sobre Educação Ambiental, sua 

importância e significado para a sociedade contemporânea. ” (LOUREIRO, 2012, p. 153).   

Considerando esses pressupostos iniciais, este estudo surge a partir do seguinte 

questionamento: Que concepção de Educação Ambiental (EA) está presente nas formações 

ofertadas no YouTube? Esta concepção contribui para o processo educativo crítico, 

transformador e emancipatório durante este período e, inclusive no período pós-pandêmico? 

Este estudo, de abordagem qualitativa, tem por objetivo selecionar dois vídeos de 

formação ofertados na plataforma de vídeos YouTube para identificar e analisar a concepção 

de EA presente neles e, se esta, pode contribuir para o enfrentamento das questões 

socioambientais e desafios impostos pela pandemia, provocando nos educadores ambientais 

inquietações para o debate.  

 

Metodologia 

Primeiramente, realizamos uma revisão da literatura, no intuito de compreender o 

contexto de pandemia, alguns desafios enfrentados pelos educadores ambientais, assim como 

as diferentes concepções de Educação Ambiental. Em seguida, realizamos a coleta de dados 

na página do YouTube. Ao eleger essa plataforma digital de vídeos, como objeto para estudo, 

devemos considerar sua instabilidade, visto que os resultados se dão a partir dos termos 

selecionados, assim como dos filtros disponíveis. Dessa forma, ao alterar o termo pesquisado 

e filtros, alteramos também os resultados. No entanto, essa plataforma pode se configurar, em 
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alguma medida, como um espaço para a formação de educadores ambientais durante o período 

da pandemia, popularizando o acesso à formação nesta temática.  

A fim de verificar lives e cursos ofertados para a formação de educadores ambientais, 

realizamos uma pesquisa de palavras-chave (descritores) no YouTube utilizando os termos: 

“formação educador ambiental”. Selecionamos os filtros: “relevância” e vídeos com upload 

“neste ano”, 2020. A busca com esses termos resultou em um total de 20 vídeos e, dentre 

estes, selecionamos apenas aqueles que se tratavam de formação continuada ou cursos e 

eventos gratuitos, ofertados por instituições públicas, visto que alguns dos resultados eram 

vídeos de apresentação de disciplinas, cursos pagos e especializações. 

Deste modo, entre os vídeos que atendiam os critérios estabelecidos, selecionamos 

dois para analisar e identificar a concepção de EA:  “SEMEIA 2020”, promovido pela Câmara 

Técnica de Educação Ambiental – UNICAMP e “Educação Ambiental Crítica e Educação do 

Campo: Desafios e possibilidades” promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação e Território - GPET/Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFSM. 

Elegemos a análise de conteúdo e optamos pela técnica de categorização, que consiste 

na elaboração de categorias, definidas como “rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 

de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos.” 

(BARDIN, 2016, p. 147. Parênteses da Autora). Estabelecemos como categoria a “Concepção 

de Educação Ambiental” analisando cada um dos vídeos a partir da classificação e 

características do que é educar e a finalidade do processo educativo para a EA 

Crítica/Transformadora e para a EA Conservadora, definidas por Loureiro (2011). 

  

 Resultados  

O isolamento social causou polêmica na sociedade, se por um lado há pessoas que 

pensam que esta medida preventiva imposta pela pandemia trouxe aos educadores, em geral, 

o aconchego dos lares; por outro, mostra a face oculta de vários desafios como: medo, 

insegurança, incerteza e desigualdades; enfrentados nas vidas cotidianas, principalmente, no 

que se refere à saúde emocional, psicológica e profissional. Esta última manifesta-se diante 

da necessidade de domínio e acesso às tecnologias, planos de internet de qualidade, 

conhecimentos para navegar e utilizar os aplicativos.  

E, mesmo diante desses desafios, os educadores sentiram a necessidade de aprimorar-

se e principalmente, os educadores ambientais puderam e podem ainda, uma vez que os vídeos 
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ficam gravados, participar de cursos e formações oferecidos por diferentes instituições e 

disponíveis nas plataformas digitais, como o Youtube, inclusive estes vídeos selecionados.  

O “SEMEIA 2020”, trata-se de uma live promovida pela Câmara Técnica de Educação 

Ambiental (CTEA/UNICAMP), por meio do título “Rodas de Conversa em Educação 

Ambiental: as dimensões sociais durante a pandemia”, a instituição proporcionou aos 

interessados uma discussão formativa relacionando os problemas socioambientais com as 

desigualdades, violência doméstica, políticas públicas e coletividade. O evento contou com a 

participação e apresentação de Maria Cristina Munõz Franco (FESB), Sandro Tonso 

(UNICAMP) e convidados. Este vídeo faz parte da Semana do Meio Ambiente, realizada 

anualmente pela Secretaria Municipal do Verde, Meio ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, Prefeitura Municipal de Campinas e demais parceiras. O vídeo atingiu 460 

visualizações. 

Ao analisarmos a concepção de EA presente no vídeo percebemos que se aproxima da 

perspectiva crítica (LOUREIRO, 2011), pois nele se discute a importância de problematizar 

as relações, trazendo para o debate as desigualdades sociais e de renda, o consumismo, e que 

a EA, desse modo, ultrapassa ações pontuais e atitudes individuais sendo necessário buscar 

outras relações tanto humanas quanto com o ambiente, com objetivo de construir outros 

modos de viver e uma “sociedade sustentável”. Os professores apresentadores do vídeo 

questionam também o papel da educação pós-pandemia e suas intencionalidades para além da 

transmissão, mas reconhecem e optam por considerar a complexidade das temáticas 

socioambientais que a EA Crítica abarca, não apenas os elementos naturais, ou para a relação 

ser humano/natureza. 

Entendemos que o diálogo problematizador proposto nesse vídeo, ao trazer essas 

questões para o debate, pode contribuir para o processo formativo de educadores ambientais, 

abrindo espaço para pensar em novas possibilidades de ser/estar em sociedade, assim como a 

importância do processo educativo ambiental no contexto da pandemia e para além dela. 

Já o vídeo “Educação Ambiental Crítica e Educação do Campo: Desafios e 

possibilidades” trata-se da conferência de abertura do I Curso de Formação de Educadores, 

Professores em Educação Ambiental e Educação do Campo, promovido pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação e Território - GPET/Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com outras entidades, foi 

proferida por Dermeval Saviani (UNICAMP). Este curso de extensão é totalmente online e 

gratuito, ocorrendo por meio de lives no Youtube e Facebook, de setembro a dezembro de 
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2020. Os encontros ocorrem, geralmente, às terças-feiras, com a participação de diferentes 

professores e pesquisadores em EA. Especificamente, nessa conferência de abertura, a 

temática abordada foi educação, democracia e Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), 

relacionando-as a EA. Esse vídeo atingiu 3.291 visualizações. 

A concepção de EA expressa neste vídeo fundamenta-se na PHC, portanto uma 

abordagem crítica (LOUREIRO, 2011), cujo foco de discussão centrou-se na necessidade de 

uma reflexão “radical, rigorosa e de conjunto” (SAVIANI, 2013, p. 20) com vistas a engendrar 

a consciência ecológica durante o processo formativo, a fim de compreender a preservação do 

meio ambiente, que por sua vez, implica na manutenção da própria sobrevivência do ser 

humano e, necessita compreender como dimensão incompatível com a manutenção do 

capitalismo. Somente deste modo, conforme Saviani expõe na conferência de abertura deste 

curso será possível pensar na construção do ser social. 

Entendemos que este vídeo pode contribuir como referencial significativo para a 

formação de educadores ambientais uma vez que incorpora a PHC a fim de promover um 

aprimoramento às práxis docente para enfrentar as questões socioambientais para além de sua 

aparência neste período pandêmico e pós-pandêmico. 

 

Conclusões 

Diante dos desafios impostos pelo contexto pandêmico, no qual as desigualdades têm 

se acentuado e se escancarado, os espaços virtuais podem ser instrumentos potentes para a 

formação de educadores ambientais no mundo pandêmico e pós-pandêmico. Identificamos, 

diversas lives, cursos, e eventos oferecidos como propostas formativas.  

No entanto, é preciso um olhar atento para as formações oferecidas por essas 

plataformas, principalmente se tomarmos como referencial para a formação de educadores 

ambientais a Educação Ambiental Crítica que considera o sujeito em suas determinações 

históricas, sua relação com o outro e com o ambiente, numa realidade contraditória.  

Assim, buscamos e selecionamos dois vídeos na plataforma YouTube a partir do termo 

“formação educador ambiental” a fim de analisar qual a concepção de EA presente neles e se 

poderiam contribuir para o processo formativo/educativo problematizador, crítico e 

emancipador dos educadores ambientais. Ambos, trazem a EA Crítica como referência para 

os debates, proporcionando reflexões e alertando-nos para o enfrentamento que ultrapasse o 

âmbito individual e reprodução de comportamentos ditos adequados em busca de uma 

transformação social, problematizando as condições apresentadas na realidade concreta. 
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Dessa forma entendemos que os conteúdos dos vídeos contribuem para a formação de 

educadores empenhados pelas causas socioambientais, em tempo pandêmico e pós-

pandêmico. Acrescentamos ainda, que a formação de educadores ambientais não se restringe 

somente no debate provocado nos vídeos, mas a partir deles possam buscar outras ferramentas 

online para o aprimoramento de práxis fundamentada numa teoria crítica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa trazer algumas considerações sobre a importância da 

Educação Ambiental, no currículo do licenciando em Geografia, pois, esta ciência é marcada 

pelo seu grande dinamismo em seus estudos, abarcando diversas outras áreas curriculares e 

seu principal objeto de estudo é o espaço geográfico, bem como as relações que ocorrem no 

mesmo, sejam elas, políticas, sociais, culturais ou ambientais, sempre visando as alterações 

que as ações humana provocam na sociedade em si, é neste sentido que se dá  a importância 

da Educação Ambiental interligada com a Geografia, onde através da junção destas áreas tem 

–se um grande triunfo para as questões ambientais. Sabe-se que os impactos ambientais estão 

sendo cada vez mais frequentes em toda a sociedade, pois o mundo se encontra cada vez mais 

tecnológico e necessitando dos recursos naturais, com isso surge a necessidade de se formar 

cidadãos conscientes da questão ambiental. Então como objetivo principal, este resumo visa 

trazer a relação entre a Geografia e a Educação Ambiental, como elas estão interligadas e 

necessitam uma da outra, bem como a importância do curso de licenciatura em Geografia, 

para a formação destes educadores ambientais que propagarão em suas futuras aulas a questão 

ambiental. Através de leituras dos mais variados autores abarcando os temas de Educação 

Ambiental, Geografia e Ensino Superior, chegou –se ao que será exposto.  

 

1.1 A RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A GEOGRAFIA ESCOLAR 

A Geografia, como toda outra disciplina escolar, necessita de recursos para que seu 

entendimento, ocorra de uma forma mais clara e evidente para o estudante, onde este consiga 

colocar em prática, os assuntos vistos em sala de aula, bem como assimilar, que suas ações, 

por mais pequenas que sejam, tem algum significado em sua sociedade que o cerca.  Com 

isso, ao estudar Educação Ambiental, espera – se que os alunos compreendem, o quão é 

importante o estudo desta área, principalmente no mundo atual em que se vive, onde cada vez  
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mais os grandes biomas brasileiros estão sofrendo com desmatamento e queimadas ao longo 

dos seus hectares, e proporcionar aos alunos um pensamento crítico sobre a influência do 

espaço geográfico no meio ambiente é de suma importância. Desse modo, as aulas de 

Geografia surgem com um papel fundamental nessa luta por cidadãos mais conscientes na 

ética ambiental, como destaca Cavalcanti:  

“O objetivo é o de construir com os alunos, em consonância com o movimento 

social, uma ética ambiental que oriente práticas democráticas, solidárias, 

respeitosas, com a natureza e com o ambiente construído. O objetivo é o de levar o 

aluno a entender a lógica que alimenta a intensificação dos problemas ambientais 

atuais e levá-lo a uma atitude de responsabilidade com esses problemas. É o de 

procurar desenvolver nos alunos uma atitude de agentes responsáveis pela 

construção de ambientes [...]” (CAVALCANTI, 1999 p.140)  

 

 Nesse sentido, as aulas de Geografia em parceira com a Educação Ambiental teriam 

como finalidade o objetivo de construir nos seus alunos, cidadãos que consigam além de 

ajudar nas questões ambientais, observar que eles mesmos atuam das mais variadas formas, 

sejam elas negativas ou positivas no ambiente que estão inseridos, podem mostrar ainda que 

esses alunos são agente modificadores, ou seja, através da conscientização desses educandos 

sobre a importância ambiental, eles conseguirão ajudar no combate no que diz respeito as 

modificações ambientais, bem como, observar na sociedade o que geraria maiores agravantes 

negativos para o meio ambiente, em todos as suas áreas, culturais, econômicos e sociais. Com 

isso, a Geografia deve–se estar estritamente ligada com a Educação Ambiental, em uma 

perspectiva de integração, de parceira, uma complementando a outra, construindo assim, um 

pensamento crítico a respeito de seu papel como educando no meio ambiente e na sociedade, 

bem como na assimilação de conteúdos e conceitos (MOURA, MEIRELES, TEIXEIRA, 

2015). 

Para se fazer com que o aluno tenha consciência que o meio ambiente está inserido em 

sua rotina, temas comuns podem ser discutidos, permitindo a eles um olhar em diferentes 

concepções: no vivido, ou seja, aquilo que o aluno tem e usa no seu dia a dia que as vezes 

passar despercebido, no percebido, na fase em que o estudante já tem uma noção maior de 

percepção dos problemas e no concebido, quando sua ação já está sendo realizar. Tudo isso, 

leva a uma representação daquilo que o aluno tinha em seu dia a dia, que muitas vezes passou 

despercebido ou sem ser notado. Pode –se tomar como exemplo a questão sobre água, onde o 

aluno conseguirá fazer assimilações do conteúdo com o seu cotidiano e os problemas 

ambientais, como: água – sobrevivência, água – bem-estar, água – ciclo da água, água – 

desmatamento, entre outros. (CAVALCANTI, 1999).   
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Acredita–se que o principal objetivo de se trabalhar a temática da Educação Ambiental 

no ensino de Geografia, seria o de ajudar e construir a formação crítica do aluno, tornando ele, 

um cidadão consciente que possa realizar ações na realidade socioambiental que está inserido, 

de forma comprometido com a vida de todos em sua volta, sendo de suma importância, o papel 

da escola e do professor, mas não restringindo o papel somente a esses dois atores, deve–se 

consideram também, o apoio de todo o núcleo familiar. (ALVES, OLIVEIRA, 2008). 

Em consonância, além da importância dos alunos na Geografia Escolar em relação a 

ações de Educação Ambiental, destaca- se a importância da formação de professores 

ambientais, pois sem estes, os alunos não desenvolverão o pensamento crítico tão citado, ou 

seja, necessita –se primeiro então , que estes professores, em sua graduação tenha uma 

formação válida sobre Educação Ambiental , necessitando –se de uma grade específica para 

realização da mesma, pois somente com uma formação sólida sobre a importância de se 

estudar Educação Ambiental e Geografia, que este futuros professores conseguirão 

desenvolver em seus alunos , um papel inovador de mudanças no quesito ambiental. Como 

destaca Tozzoni – Reis (2001): 

Os educadores ambientais têm o papel de mediar a interação dos sujeitos com seu 

meio natural e social; para exercer esse papel, conhecimentos vivos e concretos 

tornam-se instrumentos educativos. A educação sistematizada tem papel 

sociocultural relevante e indissociável às práticas sociais. Esta sistematização, 

porém, não obedece à lógica formal - racional - mas à sistematização de 

conhecimentos, valores e atitudes de conteúdos culturais ambientais, sociais e 

políticos que contribuam para a construção não só de uma relação mais equilibrada 

entre o homem e a natureza, mas também de uma relação equilibrada entre os 

homens. (TOZZONI-REIS, 2001, p.42)  
 

Nota –se que a formação de alguns educadores em sua graduação, no quesito 

ambiental, quando apresentados, surgiram apenas como mais um assunto, de tal modo que 

foram desconsiderados os aspectos sociais, econômicos que o cercam, não demostrando que 

estes aspectos estão em suma ligação com o meio ambiente, pois cada vez mais ele está se 

tornando um mero objeto do capitalismo e da economia. Nesta perspectiva, essas Instituições 

de Ensino Superior, atenderam sobretudo aos interesses impostos pelas exigências do mercado 

de trabalho, de modo que sua contribuição pouco favorece uma formação crítica do educando 

(THOMAZ, CAMARGO, 2007).  

Aos educadores ambientais cabe, então, a função de transmissão de tão importantes 

conhecimentos. A dimensão ambiental das relações sociais exige dos profissionais dessa área, 

e principalmente do educador ambiental, o exercício de uma função social de síntese, ou seja, 

que tenha na sua formação a perspectiva da capacidade de integrar a formação socioambiental 
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com outros conhecimentos dos sujeitos ecológicos. Trata-se então de fazer, como eixo do 

processo de formação destes educadores ambientais, a formação de um profissional de 

sínteses, ou seja, um profissional capaz de mediar prática e conhecimento com teoria 

(TOZZONI-REIS, 2002). 

  Portanto, a formação do docente, principalmente do curso de graduação em Geografia, 

deve formá-lo para ser um cidadão/professor crítico, que ao concluir seu curso e ingressar na 

carreira de docente, possa possibilitar ao seu público alvo, pensamentos, ideias que 

contemplem o grande foco de estudo da Geografia, as relações com o espaço geográfico e 

seus desdobramentos, conseguindo assim, inserir a Educação ambiental, como uma forma de 

se fazer a mudança em seu espaço , por mais simples que esta seja , e indo além  esboçar para 

os educandos que através da Educação Ambiental e Geografia, as questões ambientais em 

qual escala que for, seja local ,regional ou global, podem ser debatidas.  

 

2. METODOLOGIA 

Para realização deste resumo expandido, foi fundamental aprofundar alguns estudos 

sobre Ensino de Geografia, Formação de Professores e a Educação Ambiental, para isso foi 

levantado, teses de mestrado e doutorados sobre os temas, artigos publicados em revistas 

conhecidas e a leitura de alguns livros ,onde através destas três grandes áreas, consegue –se 

chegar ao foco principal deste estudo, a grande importância que a Educação Ambiental 

desempenha no curso de licenciatura de Geografia, que desenvolverá geógrafos mais 

preparados para lidar com as questões ambientais.  

Ao tratar de formação de professores, pode –se perceber, que os cursos de licenciatura 

anteriores há alguns anos, não desempenhavam a função que se espera que se tenha, quando 

se estuda a Educação Ambiental, então um novo estudo sobre os cursos de licenciatura foi 

necessário e com isso houve mudanças quando se trata do quesito de ensinar as questões 

ambientais, mudanças essas, que além de ajudar no conhecimento crítico do acadêmico, 

ajudará no exercer de sua carreira docente, contribuindo significativamente na construção do 

pensamento crítico de seus alunos, ainda mais , quando se trata da ciência geográfica, onde as 

questões ambientais andam juntamente com o seu objeto principal de estudo e reflexão, o 

espaço geográfico.  

 

3. RESULTADO E CONCLUSÕES 

A Formação de Educadores Ambientais está atrelada, futuramente, ao grau de 

criticidade que seus alunos terão, então esta formação acadêmica se torna de suma 
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importância, pois além de agregar conhecimento novos aos graduandos, poderá possibilitar 

em um futuro próximo as mudanças ambientais que tanto se almejam. A necessidade de 

formação de educadores ambientais, principalmente no atual momento, é de grande valia, pois 

o meio ambiente está cada vez mais sendo degradado e exposto a novas ações antrópicas, o 

que necessita de novos formadores ambientais, daí a importância do papel das instituições de 

ensino superior nesta formação, como propagadores de um conhecimento profundo e crítico 

acerca da realidade social/ambiental que se encontra.  

A formação acadêmica de Geografia necessita ainda mais de educadores ambientais , 

pois esta ciência , é dinâmica e tem por base o estudo das relações do homem com a natureza 

, então formar geógrafos ambientais é de grande importância para o desenrolar desta ciência, 

bem como para os futuros alunos que terão nestas aulas, uma nova perspectiva de Educação 

Ambiental em suas mais variadas áreas, e conseguirão através da junção delas propor e realizar 

atividades que possibilitem uma nova consciência ambiental.  
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Reflexões iniciais 

Este trabalho pretende trazer ao diálogo as reflexões que vêm sendo desenvolvidas 

no âmbito do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, Diversidade e Sustentabilidade 

– GEPEADS e da Sala Verde – CISA, a partir do aprofundamento teórico que, 

historicamente, subsidia a realização de atividades, ações formativas dos participantes dos 

grupos, sejam elas auto formativas, ou direcionadas a diferentes públicos, internos ou 

externos à universidade.  

Nos últimos anos, no GEPEADS e na Sala Verde, muitas dessas reflexões e ações 

têm procurado convergir para uma aproximação entre a Educação Ambiental e a 

Agroecologia, a partir do entendimento de que esses campos de saber se entrelaçam e se 

complementam. Torna-se necessário que essa compreensão ganhe contornos mais 

definidos e possa se explicitar nas práticas e, sobretudo, na desconstrução de muitas 

“certezas” estabelecidas e na construção de uma outra concepção de ser e estar no mundo. 

Se a Educação Ambiental crítica, com a qual nos afinamos, já nos levou a perceber,  a 

compreender e a questionar o modo de vida capitalista, ao nos interligarmos com a 

agroecologia, isso se fortalece, se amplia e ganha novos contornos, novas formas de 

entender os territórios e as dinâmicas que neles se estabelecem, abrindo novas perspectivas 

de diálogo e de ação coletiva. 

Ao nos ampararmos nos escritos de Enrique Leff, que sempre inspira a Educação 

Ambiental Crítica, verificamos que, em texto de 2002 (p. 191), ele enfatiza que “a crise 

ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o conhecimento do 

mundo”. Por sua vez, Ana Primavesi, engenheira agrônoma, considerada a introdutora da 

agroecologia   no   Brasil,  autora  de  inúmeras  obras,   num  texto primoroso denominado  
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Crônica da Mãe Terra2, assim se expressa:  

Vocês sempre tentam “dominar” a natureza e se esquecem totalmente 

que são um fator do ecossistema em que vivem, uma ínfima parte da 

natureza. Vocês somente destroem. Eu, a terra, sou um organismo que 

vocês nem conhecem. (...) Sou a terra da qual dependem vocês e seus 

descendentes, sua vida ou morte. Comigo luta toda a natureza. (...) 

Posso ser a amiga que vos leva ao progresso e bem-estar, mas se me 

maltratarem, a natureza vos destruirá. Sou a MÃE TERRA.  

 

             Nessa perspectiva não é possível, como muitos que dizem que fazem EA 

acreditam,  tratá-la  de uma forma descontextualizada, eventista, simplesmente 

comemorando datas  como o dia da árvore, semana do meio ambiente, entrada da 

primavera, ou fazendo campanha para coleta seletiva nas escolas, sem que ocorra um 

processo constante e dialogal de conscientização acerca do papel das políticas públicas, das 

organizações e dos indivíduos na direção da superação do modelo predatório da natureza 

em que vivemos e, muitas vezes, ao qual nos acomodamos. Também não é possível 

concordarmos com o entendimento da Agroecologia como uma mera forma alternativa de 

produção, sem discutir os processos de produção, de consumo, as relações que se dão no 

campo e na cidade, em suas interfaces e peculiaridades. 

Entendemos que não é correto desenvolver processos de EA, na educação formal 

ou não formal, sem que haja uma aprofundada discussão  acerca dos problemas ambientais 

globais, ocasionados em grande parte pela devastação dos recursos naturais, e de seus 

efeitos (perdas de biodiversidade, desmatamento, contaminação da água e solo, erosão, 

desertificação, dente outros), que são, conforme alerta Leff (2009), em grande parte 

consequência dos padrões de industrialização, centralização econômica, concentração 

urbana, capitalização do campo, homogeneização do uso do solo e uso de fontes não 

renováveis de energia. 

Vivemos desde março do corrente ano uma crise sem precedentes com a pandemia 

de COVID19. O impacto produzido na população mundial é gigantesco e nos perguntamos 

se foi necessária uma pandemia para que a humanidade se dê conta da veracidade das 

denúncias que vêm se acumulando há décadas, embasadas por dados científicos, 

relacionados às mudanças climáticas, suas origens e consequências; à qualidade de vida  

 planetária, que vem se desgastando seja pela deterioração dos alimentos, com o uso abusivo 

 

 
2Esta Crônica completa está divulgada em https://anamariaprimavesi.com.br/2020/01/21/cronica-da-mae-

terra/  Ana Primavesi faleceu aos 99 anos, no início de 2020. No dia 03/10, Dia da Agroeocologia, completaria 

cem anos. 

https://anamariaprimavesi.com.br/2020/01/21/cronica-da-mae-terra/
https://anamariaprimavesi.com.br/2020/01/21/cronica-da-mae-terra/
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de agroquímicos, pelo assoreamento de rios e nascentes, com o consequente impacto na água 

potável, já escassa em muitas regiões do planeta; ao consumo desenfreado de bens facilmente 

descartáveis e que, por sua vez, produzem uma quantidade de lixo tóxico, afetando rios, 

córregos e oceanos. Enfim, um ciclo vicioso, interligado e que tem sido desconsiderado, 

minimizado e até criticado de forma jocosa e ofensiva por muitos dirigentes, 

caracteristicamente defensores da exploração predatória da natureza. Boaventura Santos 

comenta com muita propriedade essa questão: 

(...)a crise climática não suscita uma resposta dramática e de 

emergência como a que a pandemia está provocando. E o pior é que, 

enquanto a crise da pandemia pode ser de algum modo revertida ou 

controlada, a crise ecológica já é irreversível e agora há apenas que 

procurar mitigá-la. Mas mais grave ainda é o fato de que as duas 

crises estão ligadas. A pandemia do coronavírus é uma manifestação 

entre muitas do modelo de sociedade que começou a se impor 

globalmente a partir do século XVII e que está hoje chegando a sua 

etapa final. (SANTOS, 2020) 

 

Em nosso entendimento, ao se discutir sobre a questão ambiental em geral e, 

especificamente, sobre a Educação Ambiental, nos aproximamos fortemente das 

discussões que se desenvolvem acerca da Agroecologia e que têm sido abordadas por 

diversos estudiosos da área.  Eli Lino de Jesus (2005), após apresentar e tecer considerações 

sobre diferentes abordagens de agricultura não-convencional, considera a agroecologia 

como o paradigma emergente, substituto da agricultura industrial ou convencional, 

exatamente por incorporar elementos de síntese, unificadores, integradores. Para ele, esse 

novo paradigma se diferencia por ter uma abordagem holística, não apenas no que concerne 

às questões ambientais, mas sobretudo às questões humanas. Neste sentido, há uma real 

aproximação entre esses campos, uma vez que ambos defendem uma perspectiva 

socioambiental e vêm procurando se afirmar como propulsores de uma sociedade 

embasada em outras perspectivas que não as atuais. 

Observe-se que, do mesmo modo que a EA, a Agroecologia vem sendo difundida 

com ênfase, sobretudo nesses tempos de uso exacerbado de agrotóxicos, de contaminação 

de rios e lençóis freáticos. No entanto, da mesma forma reducionista com que a EA, como 

destacamos anteriormente, tem sido compreendida e entendida por muitos, a Agroecologia 

é muitas vezes vista, numa perspectiva reducionista, apenas como uma técnica ou um 

modelo de produção  que não se utiliza de adubos e fertilizantes químicos, ou apenas como 

uma substituição de insumos  e que, por isso, tem uma relação saudável com o ambiente, 

beneficiando-o.  
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De acordo com Caporal e Costabeber (2004), a Agroecologia é muito mais que uma 

prática, pois vai além de mudanças tecnológicas e agronômicas na forma de produzir. Na 

mesma obra, os autores realçam que quando se fala de Agroecologia, está se tratando de 

uma orientação cujas contribuições vão muito além de aspectos meramente tecnológicos 

ou agronômicos da produção, incorporando dimensões mais amplas e complexas, que 

incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como variáveis culturais, 

políticas e éticas da sustentabilidade. A compreensão dos autores que aprofundam a 

discussão sobre a Agroecologia é de que ela traz em sua constituição contribuições de 

diferentes disciplinas, que se entrelaçam e dão sustentação teórica e metodológica, 

compondo o seu campo, que deve ser entendido numa perspectiva trans ou interdisciplinar. 

Observe-se que, na atualidade,  o agronegócio encontra-se na linha de frente das 

atividades que impactam o ambiente, trazendo danos muitas vezes irreversíveis à 

população, a partir da utilização desenfreada de agroquímicos – pesticidas e defensivos 

agrícolas, os agrotóxicos, e, apesar de todas as denúncias embasadas em dados científicos, 

no último ano obtiveram uma liberação pelos órgãos governamentais que atinge proporções 

assustadoras. No momento atual em que as energias deveriam estar direcionadas para o 

cuidado com as pessoas, para as providências necessárias à manutenção da vida, mais uma 

onda de liberação de agrotóxicos se verificou, demonstrando cada vez mais o 

descompromisso com a qualidade de vida da maioria da população. 

Cumpre destacar que as discussões que vimos desenvolvendo ao longo dos últimos 

17 anos, no âmbito do GEPEADS e, posteriormente, também na Sala Verde – Centro de 

Integração Socioambiental, que funcionam da UFRRJ, campus Seropédica, nos permitem 

afirmar que o ideário de uma Educação Ambiental Crítica, comprometida com o seu 

contexto, tem sido semeado, numa perspectiva de fortalecer conceitos e práticas ancoradas 

numa literatura que é bastante substantiva3, bem como de (re)criar novos conceitos e 

práticas, de forma coletiva. E trazer a Agroecologia para dialogar com essas referências 

construídas ao longo desse período, nos permite ampliar os horizontes e principalmente 

esperançar, na perspectiva freiriana, em um outro mundo possível.  

 

3 Mauro Guimarães, Carlos Frederico Loureiro, Philippe Layarargues, Isabel Carvalho, Pedro Jacobi, Martha 

Tristão, Michèle Sato, Marilia Tozoni-Reis, dentre outros que compõem o rico cenário de autores que atuam 

ancorados numa perspectiva crítica da EA, têm iluminado as reflexões de nosso grupo desde a sua instalação em 

2003. Paulo Freire é o farol mais forte que nos aponta caminhos e nos inspira e anima a continuar. Boaventura 

Santos, Milton Santos, Carlos Rodrigues Brandão, Maria Cecília Minayo, Isabel Martins, Henrique Acselrad, 

Enrique Leff, Lucie Sauvé e vários outros pesquisadores trazendo relevantes contribuições acerca de conceitos 

e práticas, de uma forma mais ampla, sobre as questões ambientais, vêm propiciando o pano de fundo ao 

pensarmos em desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. 
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Metodologia 

As atividades de pesquisa e extensão que vimos desenvolvendo têm se utilizado de 

ferramentas metodológicas que já demonstraram sua pertinência em diferentes momentos 

e que derivam de uma perspectiva que se ancora nos ensinamentos de Paulo Freire, em sua 

Educação Libertadora. As contribuições de Carlos Rodrigues Brandão têm sustentado 

inúmeras práticas metodológicas, em diálogo com outros autores, permitindo a criação de 

procedimentos que se adequem à cada situação colocada. Temos buscado a inserção em 

redes, metodologia que tem se mostrado muito eficaz, pois permite dinamizar a 

interlocução entre diferentes instâncias e atores e a escuta necessária de uma variedade de 

posicionamentos, numa perspectiva horizontal, que só a construção coletiva propicia.  

A experiência que julgamos importante destacar e que buscou fazer a articulação 

entre a Educação Ambiental e a Agroecologia se deu durante a realização do Projeto 

Juventudes e Agroecologia, coordenado pela UFRRJ, que reuniu cerca de 60 jovens de 

quatro regiões do Rio de Janeiro (Serrana, Norte Fluminense, Baia de Ilha Grande e 

Baixada Fluminense). Membros da Sala Verde - CISA, professores e estudantes que 

também participam do GEPEADS atuaram junto aos jovens buscando uma reflexão crítica, 

a partir de suas próprias realidades, acerca das questões ambientais, dos impactos que o 

planeta vem sofrendo ao longo de anos e que repercutem de forma negativa nas atuais e 

futuras gerações. Foram realizadas oficinas e práticas voltadas para o aprofundamento 

dessas reflexões, na perspectiva do entendimento da íntima ligação entre a produção 

agrícola e a sustentabilidade socioambiental, dentre elas destacando-se a construção da 

árvore dos sonhos, que envolveu profundamente os jovens. Nas etapas do tempo 

comunidade, com o retorno dos jovens às suas residências, houve um acompanhamento no 

sentido de poder ajudá-los a refletir sobre os conteúdos apreendidos no tempo escola e sua 

aplicabilidade na realidade concreta de suas propriedades.  

  Conclusões 

Especificamente acerca do projeto relatado, pode-se observar que houve uma 

apropriação dos conteúdos e práticas desenvolvidos durante os tempos, Escola e 

Comunidade, que o constituíram, quando da apresentação dos projetos elaborados pelos 

jovens, sob a supervisão dos tutores, que retrataram o compromisso com os princípios da 

agroecologia, com as questões ambientais, além de darem espaço àquilo que a literatura já 

apontava – a pluriatividade, representada sobretudo em projetos voltados à inserção do 

turismo rural, preocupados em levar o conhecimento e vivências da realidade do campo e 



 

915  
 

de práticas que minimizem os impactos ambientais, como a busca de métodos alternativos 

para o manejo sustentável.  

As experiências realizadas reafirmaram o entendimento de que a agroecologia, para 

se estabelecer e legitimar como um paradigma emergente, que rompe com as 

epistemologias e metodologias tradicionalmente desenvolvidas no campo das ciências 

agrárias, buscando, a partir de um diálogo efetivo com outras áreas do conhecimento, deve 

estabelecer-se em novas bases epistemológicas e metodológicas, que permitem uma 

pluralidade de perspectivas, onde não há supremacia de uma forma de conhecimento sobre 

outra, e sim uma complementaridade de saberes. Tal perspectiva demonstra, mais uma vez 

um entrelaçamento entre esses dois campos – a Educação Ambiental e a Agroecologia 

             No momento em que vivemos, com a pandemia assolando os quatro cantos do 

planeta, mais do que nunca é necessário denunciar os malefícios, os crimes ambientais que 

vêm sendo perpetrados, bem como o desmonte das políticas públicas, sobretudo na área 

ambiental e aquelas voltadas ao apoio à agricultura familiar, sobretudo àquela que se 

constrói dentro de um modelo de transição agroecológica. 

            Refletindo acerca daquilo que dá a substância ao pensarmos na Educação 

Ambiental e na Agroecologia, podemos afirmar que há uma forte interação entre esses dois 

campos que se interconectam e nos estimulam a continuar aprofundando essa questão e a 

pensar na construção de novas metodologias capazes de auxiliar no desenvolvimento de 

projetos e ações que fortaleçam e disseminem essa compreensão de mundo e de sociedade. 
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Currículo formal e oculto: primeiras reflexões para uma prática docente 

 

Isis Torales Da Silva 1 

 Stéphanie Assis 

 Vanessa Aguiar Figueiredo 

 

Palavras-chave: Currículo formal; Currículo oculto; Formação de educadores ambientais. 

 

Introdução 

 O presente resumo visa trazer considerações acerca do currículo formal e oculto, 

pensando práticas em torno destes e dialogando sobre como deve ser a relação entre os 

mesmos. Sendo este ensaio, elaborado e pensado por meio da disciplina intitulada “Currículo, 

cultura, formação docente e Educação Ambiental” ministrada pela Profa. Dra. Carelia Hidalgo 

e ofertada no primeiro semestre letivo de 2020 pelo Programa de Pós-graduação em Educação 

Ambiental – PPGEA da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Nesse ínterim, foram 

feitas leituras estratégicas sobre currículo oculto e currículo formal, e encontros virtuais foram 

realizados com intuito de dialogarmos a luz dos conhecimentos compreendidos em torno da 

temática currículo e formação de educadores ambientais.  

 Nessa perspectiva, o objetivo deste resumo é apresentar nossas primeiras reflexões 

acerca dos temas desenvolvidos em aula, visando dialogar e compartilhar nossas 

considerações com os demais interessados. Na intenção de organizar os conhecimentos 

adquiridos neste processo, o trabalho se dividirá em três tópicos principais. O primeiro tratará 

sobre as questões conceituais de currículo formal e oculto, bem como, as implicações éticas. 

Posteriormente, o estudo será acerca do comportamento de professores em relação ao 

currículo formal e as considerações possíveis na formação de educadores ambientais. Por fim, 

apresentaremos algumas considerações que acreditamos ser relevantes na pratica de 

desenvolvimento da relação entre os dois currículos. 

 

Definição do tema: Currículo formal e currículo oculto 

O currículo acabou se tornando um campo de estudo e pesquisas nos quais várias 

teorias   versaram  sobre  a  sua  função  e   perspectivas  no  contexto educacional. Um destes  

estudos destacou a existência de níveis de currículo, dentre eles o nível formal, real e o oculto: 

 

1 torales.isis@gmail.com 
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[...] o currículo formal (ou pré-ativo ou normativo), criado pelo poder estatal, o 

currículo real (ou interativo), correspondente ao que efetivamente é realizado na sala 

de aula por professores e alunos, e o currículo oculto, constituído por ações que 

impõem normas e comportamento vividos na escola, mas sem registros oficiais, tais 

como discriminações étnicas e sexuais, valorização do trabalho coletivo, etc. [...] 

(BITTENCOURT, 2011, p. 105). 
 

          A partir destas considerações, este estudo irá fixar-se ao currículo formal e ao currículo 

oculto. O currículo formal refere-se ao currículo que é estabelecido pelos sistemas de ensino, 

é expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplina de estudo 

pelo poder estatal (PINTO & FONSECA, 2017). Porém, há ensinamentos que acontecem de 

maneira espontânea e implícita no próprio contexto escolar, a este se denomina currículo 

oculto. Giroux (1997, p. 56-57) acrescenta que “[...] os proponentes terão que compreender as 

contradições entre currículo oficial, isto é, as metas cognitivas e afetivas explícitas da 

instrução formal, e o currículo oculto, - as normas, valores e crenças não declaradas [...]”. 

         O currículo oculto é a dimensão implícita do processo educacional, do ensino que não 

está previsto no currículo escolar formal. Neste tipo de currículo, as suposições feitas no 

âmbito escolar são tácitas e tímidas e os ensinamentos são transmitidos de maneira subliminar, 

assim emergem de práticas e condutas influenciadas pela identidade dos agentes envolvidos 

no processo (PERRENOUD, 1995). 

         Várias questões se desencadeiam a partir da relação entre currículo formal e currículo 

oculto, uma delas é a temática sobre a ética da proposta pedagógica, isso porque há um 

compromisso ético-social no desenvolvimento do currículo escolar formal, porém o professor 

também deve estar engajado em compreender a realidade, a individualidade, a multiplicidade 

e a complexidade de cada discente. 

 Ainda, no contexto da Educação Ambiental, Godinho et al. (2012) apontam que existe 

um peso significativo do currículo formal na construção da literacia ambiental, com uma 

tendência para a vertente da cidadania. Além disso, os mesmos autores colocam que há 

também alguma influência do currículo oculto, através de aprendizagens não assumidas pela 

entidade formadora, na formação do pensamento dos sujeitos sobre o ambiente.  

 Posto isso, independente se na forma do currículo formal ou oculto, acreditamos que 

a temática ambiental não pode ser negligenciada e deve perpassar todas as áreas do 

conhecimento, sendo abordada de forma interdisciplinar e transversal. Sendo trabalhada 

especialmente em uma perspectiva crítica e problematizadora das questões que dialoguem 

com a realidade da comunidade escolar. 
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Comportamento de professores em relação ao currículo formal: Quais as considerações 

possíveis na formação de educadores ambientais? 

         Para pensar este tópico trazemos como aporte teórico Ferraço, Gomes e Freire nos 

quais vão nos guiar no debate sobre o comportamento dos professores até a questão da 

dificuldade de acesso ou disponibilidade em relação à formação continuada. Freire irá nos 

servir de base para debatermos sobre as considerações na formação de educadores ambientais. 

 
[...] quando discutimos as políticas de currículo e de formação de educadores 

juntando as palavras – os currículos formações –, passamos a compreendê-las em 

seus enredamentos da vida cotidiana, como fios das práticas políticas desses 

educadores que só fazem sentido se pensados juntos (FERRAÇO & GOMES, 2013, 

p. 465). 
 

         Ferraço e Gomes (2013) nos convidam a pensar as práticas realizadas em torno do 

currículo formal, mas que permeiam entre o currículo oculto, pois, conforme relatos que os 

autores abordam em seu trabalho, é preciso criatividade do professor, para pensar atividades 

que contemplem o currículo comum, mas, que ao mesmo tempo possam dar conta da realidade 

dos alunos, sendo assim pensadas o máximo possível individualmente e respeitando os 

saberes. Entretanto, devido a este esforço na tentativa de cumprir o plano curricular formal e 

atender as demandas informais e ocultas, os docentes acabam se sobrecarregando com 

atividades cumulativas, não restando tempo para destinar a formação continuada. 

         Ferraço e Gomes (2013, p. 472) instigam que “talvez a questão que desafia os 

praticantes das práticas políticas oficiais de educação seja: como produzir esses processos 

"fazendo com" eles!?”. Este pode ser um dos meios em que a formação continuada pode ser 

posta em prática, através do diálogo com os outros sobre as práticas realizadas. 

          No que se refere à formação continuada do educador ambiental sobre o currículo 

oculto, este espaço se dá através de eventos onde se possa partilhar as experiências vividas no 

âmbito da educação, seja ela em instituições formais ou informais, partindo da concepção de 

Freire de que,  

 
Educadores e grupos populares descobriram que Educação Popular é sobretudo o 

processo permanente de refletir a militância; [...] A prática educativa, reconhecendo-

se como prática política, se recusa a deixar se aprisionar na estreiteza burocrática de 

procedimentos escolarizantes (FREIRE, 2001, p. 16). 
 

         Sendo assim, acreditamos que quanto a nós, educadores e educadoras ambientais cabe 

a busca pelo processo de formação continuada que visem acrescentar em nossas práticas seja 
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nos currículos formais, informais ou ocultos, fora e dentro das instituições, junto a grupos de 

coletivos, ONGs, ou em conversas com demais colegas. 

  

Conclusões iniciais para uma reflexão em construção: Como deve ser a relação entre os 

dois currículos? 

Considerando o que colocamos sobre os conceitos de currículo formal e oculto, é 

importante trazermos à luz da discussão o como acreditamos que deve ser a relação entre 

esses. Sabemos que a escola é um ambiente que exerce grande influência no desenvolvimento 

social e humano dos indivíduos. Nesse sentido, o currículo oculto, de forma não explícita, está 

presente na formação dos educando como cidadãos. Uma vez que, a partir das experiências e 

do modo como se trabalha essa modalidade de currículo, é possível transpor, de forma sutil 

na organização curricular, alguns valores ético-sociais, culturais, econômicos e políticos. 

  Nesse ínterim, e reflexionando sobre o que apresentamos anteriormente sobre o 

comportamento de professores em relação ao currículo, é possível dizer que a prática docente, 

por meio do seu comportamento e atitudes, é capaz de abordar valores, saberes e ideologias 

que, mesmo não estando previstos no currículo pré-ativo (formal), podem ser passados de 

forma implícita, subjetiva e até mesmo subliminar. É preciso ressaltar, no entanto, que este 

compartilhamento de saberes pode (e deve) se manifestar para além de atitudes e 

comportamento do docente. De acordo com Silva (2010, p. 78), o currículo oculto “é 

constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo 

oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes (grifo 

nosso)”. Ou seja, a formação social e humana dos educandos não está relacionada somente ao 

currículo formal, mas engloba saberes e conhecimentos que emergem do cotidiano escolar, 

cabendo a todos os agentes envolvidos no processo a busca por integração de ambos os 

currículos para uma formação plena (em sentido amplo) dos indivíduos.  
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Educação Estético-Ambiental – Metodologia de uma Educação Ambiental Menor a 

produzir saberes. 
 

Flávio Mendes1 

 Luciana Dolci 

 

É presente nos discursos em espaços educacionais, a necessidade da constante 

reflexão sobre os processos de ensino-aprendizagem e estratégias pedagógicas na busca por 

alcançar a mais qualificada compreensão do conteúdo. Neste contexto, assumo que... 

 
O processo ensino-aprendizagem é um nome para um complexo sistema de 

interações comportamentais entre professores e alunos. Mais do que “ensino” e 

“aprendizagem”, como se fossem processos independentes da ação humana, há os 

processos comportamentais que recebem o nome de “ensinar” e de “aprender”. 

Processos constituídos por comportamentos complexos e difíceis de perceber. 

Principalmente por serem constituídos por múltiplos componentes em interação. Os 

próprios comportamentos são passíveis de percepção e de definição científica a 

partir da identificação dos seus componentes e das interações que estabelecem entre 

si, os quais constituem os fenômenos que recebem os nomes de “ensinar” e de 

“aprender” (KUBO; BOTOMÉ, 2001 p.7). 
 

Entendo a fala de Kubo e Botomé alinha a perspectiva fenomenológica por 

considerar a relação entre professor e estudante, ainda assim, traz em suas entranhas resquícios 

de educação depositória demarcada pela hierarquia professoral no processo de ensino-

aprendizagem ou de “ensinar” e “aprender”, convocando o professor profeta, (Gallo, 2002 p. 

171 ) para a execução desse cuidadoso planejamento. O professor que profetiza, é aquele que 

vislumbrando a possibilidade de um mundo novo, o apresenta a partir da crítica do presente, 

e assim, o que anuncia, o que mostra este mundo novo, (Gallo, 2002 p. 171).   

Nos escritos do professor Sílvio Gallo, “Em torno de uma educação menor, o autor 

nos convida a um deslocamento conceitual da obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari “Kafka 

– por uma literatura menor”. Deleuze e Guattari criam o conceito como dispositivo de análise 

da obra do judeu tcheco Franz Kafka, e Gallo (2002), nos provocando a operar com o conceito 

de “menor”, como dispositivo para pensarmos a educação, conceito este que convido a um 

novo desdobramento ao pensarmos uma educação ambiental menor. 

Na educação menor todo ato adquire um valor coletivo, e assumindo esta perspectiva, 

não podemos pensar em atingir a “maioria” dos estudantes em sala, mas atuar com a 

coletividade. Assim sendo... 

 

1 mendesmusica@outlook.com 
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O educador-militante, ao escolher sua atuação na escola, estará escolhendo para si e 

para todos aqueles com os quais irá trabalhar. Na educação menor, não há a 

possibilidade de atos solitários, isolados; toda ação implicará em muitos indivíduos. 

Toda singularização será, ao mesmo tempo, singularização coletiva. A educação 

menor é um exercício de produção de multiplicidades. (GALLO, 2002 p.176). 
 

O educador-militante destacado por Gallo, não necessariamente é aquele que anuncia 

a possibilidade do novo, mas sim, aquele que procura viver as situações e dentro destas 

situações vividas, produzir a possibilidade do novo, (Gallo, 2002 p. 176). 

É recorrente também quando mencionadas as estratégias de ensino-aprendizagem, o 

convite a se considerar a idade dos alunos e o ano no qual se encontram. Isso significa que 

uma estratégia adequada para o ensino fundamental nem sempre é adequada para o ensino 

médio, por exemplo. O educador-profeta precisa então conhecer os estudantes e suas 

particularidades, realizando avaliações diagnósticas que visam à análise dos conhecimentos 

prévios dos estudantes e proponho um questionamento neste instante; a que conhecimento 

estamos nos referindo? 

Sempre poderemos pensar estratégias pedagógicas alternativas, o que enriquece o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem. Percursos como o da escola da ponte, projeto 

desenvolvido em Portugal desde 1976 que tem como princípios básicos a promoção da 

autonomia dos estudantes e seu envolvimento com a da gestão da escola em um processo 

democrático, os respeitando em todos os intervenientes da ação educativa.  Esta ação onde são 

levadas em consideração as intenções de aprendizagem dos estudantes já encontra 

equivalência no Brasil como por exemplo o Projeto Âncora na cidade de Cotia em São Paulo 

apresentado no documentário “Quando penso que já sei”.  E, assim sendo, podemos pensar 

mais uma vez com Gallo quando diz: 

 
Ora, se a aprendizagem é algo que escapa, que foge ao controle, resistir é sempre 

possível. Desterritorializar os princípios, as normas da educação maior, gerando 

possibilidades de aprendizado insuspeitadas naquele contexto. Ou, de dentro da 

máquina opor resistência, quebrar os mecanismos, como ludistas pós-modernos, 

botando fog na máquina de controle, criando novas possibilidades. A educação 

menor age exatamente nessas brechas para, a partir do deserto e da miséria da sala 

de aula, fazer emergir possibilidades que escapem a qualquer controle. (GALLO, 

2002 p. 175). 
   

Dessa maneira, utilizando de técnicas metodológicas da pesquisa de experimental, 

esta arguição tem por objetivo propor a Educação Estético-ambiental como facilitadora e 

motivadora de um processo de ensino/ aprendizagem pautada em uma educação sensível sob 

a luz do conceito da Educação Menor.  
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Ainda assim, a educação maior, aquela dos planos decenais e das políticas públicas 

de educação, dos parâmetros e das diretrizes, aquela da constituição e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a serviço do 

poder, (GALLO, 2002 p. 173) nos propõe diferentes propostas de ensino-aprendizagem, as 

quais devem ser adotas de procedimentos de acordo com a realidade de cada sala de aula. 

Metodologias como: 

Aula expositiva e dialogada: o professor explica seu conteúdo de modo a garantir a 

participação ativa dos alunos. Nessa estratégia, os alunos são questionados e estimulados a 

discutir a respeito do tema da aula, citando, por exemplo, casos que tenham vivenciado. 

Estudo de caso: o professor e os alunos analisam criteriosamente uma situação real 

ou não e tentam encontrar a solução para o problema apresentado 

Aulas práticas: permitem que os alunos visualizem estruturas e fenômenos 

conhecidos, muitas vezes, somente na teoria. Essas aulas funcionam, portanto, como uma 

forma de vivenciar um conhecimento teórico. 

Aulas lúdicas: consiste na utilização de brincadeiras e jogos para fixar o conteúdo. 

Nessas aulas, observam-se momentos de descontração e felicidade, os quais aliviam a tensão 

e favorecem o aprendizado 

Seminários: os alunos são divididos em grupos, que deverão apresentar trabalhos 

sobre um determinado tema. O professor, nesse contexto, atua na orientação de como a 

pesquisa poderá ser realizada e na organização do ambiente escolar para a apresentação dos 

seminários. 

Júri simulado: simulação de uma espécie de julgamento, no qual teremos alunos 

atuando na defesa e na acusação de um determinado caso. O professor deverá selecionar um 

aluno para ser juiz, outro para atuar como escrivão e aqueles que serão os jurados. 

Grupo de verbalização e de observação: a sala é dividida em dois grupos: o de 

verbalização e o de observação. O grupo de verbalização é responsável por expor suas ideias 

e discutir o tema, enquanto o de observação analisa e registra o que está sendo dito. No final, 

o grupo de observação pode fazer suas contribuições a respeito do tema. 

O princípio da educação maior como máquina de controle pressupõe que ao ensino 

corresponda uma aprendizagem, e mesmo que entenda os desafios de tal sugestão, podemos 

pensar com Deleuze refletindo sobre aspectos de aprendizagem para além de qualquer 

controle, quando escreveu: 
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[...]nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender – que amores tornam 

alguém bom em latim, por meio de que encontros se é filósofo, em que dicionários 

se aprende a pensar. Os limites das faculdades se encaixam uns nos outros sob a 

forma quebrada daquilo que traz e transmite a diferença. Não há método para 

encontrar tesouros nem para aprender, mas um violento adestramento, uma cultura 

ou paideia que percorre inteiramente todo o indivíduo (um albino em que nasce o 

ato de sentir na sensibilidade, um afásico em que nasce a fala na linguagem, um 

acéfalo em que nasce pensar no pensamento. O método é o meio de saber quem 

regula a colaboração de todas as faculdades; além disso, ele é a manifestação de um 

senso comum ou a realização de uma Cogitatio natura, pressupondo uma boa 

vontade como uma ‘decisão premeditada’ do pensador. Mas a cultura é o movimento 

de aprender, a aventura do involuntário, encadeando uma sensibilidade, uma 

memória, depois de um pensamento, como todas as violências e crueldades 

necessárias, dizia Nietzsche, justamente para adestrar um povo de pensadores’, 

‘adestrar o espírito’ (DELEUZE, 1998 p. 270). 
 

Se a educação maior é produzida na macropolítica, nos gabinetes, expressa nos 

documentos, a educação menor está no âmbito da micropolítica, na sala de aula, expressa nas 

ações cotidianas de cada um, (GALLO, 2002 p. 173).  

Neste contexto, a Educação Ambiental Menor é como um ato de revolta e de 

resistência. Revolta contra os fluxos instituídos, resistências às políticas impostas; sala de aula 

como trincheira, sala de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, 

estabelecemos nossa militância, produzindo um futuro aquém ou para além de qualquer 

política educacional. Uma educação menor é um ato de singularização. 

Como possibilidade de ação na busca por uma educação ambiental menor, trago o 

conceito de Dolci e Molon que trata sobre a educação estético-ambiental como processo de 

desenvolvimento e emancipação das dimensões humanas por meio de experiências 

significadas em contexto histórico e social, que propicia a práxis nas relações sociais, políticas 

e culturais. (DOLCI; MOLON, 2018, p. 801) e anexo este conceito ao grupo de possibilidades 

de metodologias pedagógicas. 

A Educação Estético-ambiental promove a educação dos sentidos humanos [...] ao 

sentimento que se faz presente em cada um dos sentidos humanos; com isso, o sujeito torna-

se mais sensível e mais crítico em relação à realidade (DOLCI, 2014, p. 171), e para a de tal 

processo a arte é a possiblidade potente no processo de ensino-aprendizagem, ainda que seja 

necessário refletir sobre que... 

 
Aprender vem a ser tão-somente o intermediário entre não-saber e saber; a passagem 

viva de um ao outro. Pode-se dizer que aprender, afinal de contas, é uma tarefa 

infinita, mas esta não deixa de ser rejeitada para o lado das circunstâncias e da 

aquisição, posta para fora da essência supostamente simples do saber como 

inatismo, elemento a priori ou mesmo ideia reguladora. E, finalmente, a 

aprendizagem está, antes de mais nada, do lado do rato no labirinto, ao passo que o 

filósofo fora da caverna considera somente o resultado – o saber – para dele extrair 

os princípios transcendentais (DELEUZE, 1998 p.270). 
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A arte como potencializadora na produção de saberes, pois... 

 
[...] como fenômeno estético ainda a existência nos é suportável, e por meio da arte 

nos são dados olhos e mãos e, sobretudo, boa consciência, para poder fazer de nós 

mesmos, olhando-nos de cima e de longe e, de uma artística distância, rindo de nós 

ou chorando por nós; precisamos descobrir o herói e também o tolo que há em nossa 

paixão do conhecimento, precisamos nos alegrar com a nossa estupidez de vez em 

quando, para poder continuar nos alegrando com a nossa sabedoria. [...] 

(NIETSZCHE, 2012, p. 124). 
 

A Educação Estético-ambiental é educação menor, agindo coletivamente, 

combatendo, sugerindo, potencializando por meio de linguagens artísticas, nas brechas do 

cotidiano de cada um, nas micropolíticas, na sala de aula e em todos os espaços que a 

circundam. Não é uma estratégia, uma técnica pedagógica pré-determinada, mas sim é a 

prática da sensibilidade em suas menores partículas que rizomaticamente a transformam em 

válvula de escape no combate a arregimentações de uma educação maior. 
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PELA CONSCIENTIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE UMA PEDAGOGIA SOCIAL 

 

Kelly Pinheiro Varnes Costa1 

 Luis Fernando Minasi 

 

Palavras-chave: Escola. Ambiente social. Prática Docente. Classe Trabalhadora. 

 

Estimados (as) companheiros (as) do XII EDEA, 

 

Escrever uma carta em tempos contemporâneos perpassa uma dualidade pertinente aos 

novos tempos; a importância no passado e o esquecimento no futuro, alimentados pelas 

tecnologias globais de comunicação. Considerada um dos meios de diálogo escrito mais 

antigos do mundo, a carta atravessou os séculos abarrotada de significados e abstrações. 

Mulheres e homens comunicaram-se interpessoalmente através de escritas que cruzam os 

continentes desde nossos primórdios, fazendo parte da comunicação da história da 

humanidade.  

É possível refletir quantas revelações, frustrações, alegrias e anseios foram transcritos 

para pedaços de papéis de maneira catártica ou mesmo aprisionada. A “era digital” ameaça o 

prazer imensurável do recebimento da materialização de pensamentos, emoções e afetos 

desses manuscritos. Particularmente, sentimo-nos a vontade enquanto escrevemos e nos 

libertamos dos grilhões da formalidade do ligeiro pensar organizado antes da expressão oral, 

devido ao receio de não sermos compreendidos na totalidade de nossos sentidos.  

Durante a escrita, a expressividade parece-nos mais espontânea e profunda. Partimos da 

(des)organização interna e externalizamos nossas leituras, interpretações e compreensões de 

mundo e sociedade de maneira que liberte nossos pensamentos. Pensamos que escritor e leitor 

estão interligados em uma teia de envolvimento inconsciente-consciente enquanto ambos 

objetivam, abstraem, refletem e elaboram concepções.  

Intencionalmente, estamos nos propondo a expressar nessa carta nosso pensamento 

enquanto pretensos educadores ambientais e pesquisadores da área da pedagogia, conscientes 

da   função  da  educação  como  ato  político  pedagógico,  com  inclinação  para   ideológico 

 

 

1 kellycosta1079@gmail.com 
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 emancipatório, comprometidos e desejosos de uma escola que transforma, liberta, 

revoluciona e emancipa política e humanamente a todos que nela se inserem e dela 

participam.  

Como pedagogos licenciados pela Universidade Pública, professores da Rede Pública 

Estadual e, atualmente, mestranda e professor do Curso de Educação Ambiental – PPGEA – 

FURG, nossos movimentos docentes têm atravessado diferentes contextos e realidades 

educacionais nas diferentes instituições de ensino da rede pública Municipal, Estadual e 

Privada.  

Nesse período, temos sentido os mais diversos “absurdos” pedagógicos que um 

educador ou educadora esforçado em ser crítico da sociedade capitalista poderia pensar que 

vivenciaria. Educadores acríticos alienando seus educandos das mais desconformes maneiras. 

Imposições descabíveis por parte de gestores escolares, currículos não condizentes com os 

conhecimentos necessários graduais, infraestrutura de escolas precárias e pouco qualificadas 

para práticas educativas; descasos, assédio moral, carga horária exaustiva e sem 

produtividade, sobrecarga de atividades extracurriculares vazias de objetivos, desrespeito com 

o processo de ensino/aprendizado, dentre outros.  

Provavelmente quem se dispuser a ler essa missiva pode cogitar a hipótese de que 

tenhamos pensado em desistir da profissão diante de tamanha frustração e abafamento. 

Dizemos que não, pelo espírito freiriano que somos acometidos desde que o conhecemos na 

Pedagogia do Oprimido e outros escritos, de jamais desistir de processos libertadores de 

educação.  

Isso nos faz não compactuarmos com o estigma da profissão por dom, vocação ou amor. 

Afirmamos que amamos sim ser professores, mas não esse amor simplório, piegas, hipócrita 

e descomprometido o qual desumaniza, aliena e não promove espaço para a reflexão e 

conscientização da opressão a qual os sujeitos estão historicamente condicionados. 

Preconizamos um amor que humaniza e que afirma nos sujeitos a vocação do ser mais.  

Vivemos numa sociedade, cujo modo de produção da existência humana, oprime, aliena 

e que considera seus protagonistas apenas como mercadoria. Como força de trabalho. Que 

coisifica os seres humanos. Uma sociedade dividida entre os que mandam e os que precisam 

obedecer. Os que vivem do trabalho e os que vivem do trabalho alheio. Um determinismo 

imposto aos seres humanos por uma sociedade de desiguais e que reforça a obediência, a 

submissão e a conformidade.  
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Os homens e mulheres são natureza humanizada. À medida que conhecem, deixam de 

ser naturais para tornarem-se humanos. A natureza enquanto matéria organizada vem antes de 

tudo. O meio ambiente é o espaço onde as relações acontecem. A Natureza se humaniza e 

também se desumaniza, onde acontecem e se desenvolvem crises nas relações sociais e isso 

causa estranhamento do ser humano frente sua natureza e vocação ontológica. Homem explora 

homem, homem explora e destrói a natureza, destruindo-se também. 

A Educação em sua prática não tem conseguido fazer com que seus sujeitos se 

reconheçam como membros pertencentes à totalidade que faz os espaços geográficos serem 

meios para serem mais humanos. O capital aparta, dissocia historicamente essa unidade. Para 

que essa relação seja reconhecida é necessário que se crie as condições favoráveis para tal 

compreensão. Pensamos que o educador, na condição de ambiental torna-se imprescindível 

nesse processo de mediação de auto-reconhecimento dos sujeitos e de desenvolvimento de 

uma consciência ambiental. A escola, nesse sentido, precisa se tornar o local onde essas ações 

e reflexões podem acontecer significativamente.  

Pontuamos que a escola precisaria ser o local onde os sujeitos se motivassem a ser mais. 

Onde se reconhecessem sujeitos de suas histórias constituídos pelo meio e conscientes de que 

não existem sem a natureza porque são natureza.  

No entanto, a escola que o modelo apresenta à sociedade, está inscrito como capitalista, 

e ela só nos permite conhecer o que não seja proibido conhecer. Promove a disparidade através 

dos processos de ensino alienadores que em nada lembram um espaço de diálogo, ação-

reflexão-ação, de revolução, de transformação e justiça social. Educadores e educandos são 

apartados dos conhecimentos necessariamente úteis para que se construa uma Pedagogia 

Social onde as mulheres e os homens sejam os protagonistas de suas histórias.  

No momento atual, dá-nos a impressão, para não garantir o fato, de que a pedagogia tem 

considerado os sujeitos das práticas pedagógicas como meros coadjuvantes do processo, pois 

participam de uma sociedade do espetáculo onde os movimentos nos bastidores não são 

revelados durante a apresentação, e seus atores são coisas e não, pessoas. 

Mészáros destaca que educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim a 

conscientização e testemunho de vida. É construir, libertar o ser humano das cadeias do 

determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um campo aberto de possibilidade. 

(2005, p.13) 

Os educadores, tanto das instituições públicas quanto das privadas, vivem uma falsa 

pedagogia libertadora. Uma pedagogia que acomoda, condiciona e adestra. Na realidade da 
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prática pedagógica atual não há espaço para a dúvida. Freire realçou que “como professor 

preciso me mover com clareza na minha prática” (2019, p.67). “Minha prática precisa 

condizer com a minha teoria”, ou seja, a práxis do educador se evidencia na sua vivência 

pedagógica. Essa práxis necessita assumir um papel ideológico para que a objetivação no 

outro seja uma relação social transformadora. 

Gadotti afirma que a dúvida é, pois um ato de liberdade e de responsabilidade pelo qual 

um homem empunha, retoma a situação na qual vive, colocando-se como sujeito dela. [...] Se 

a dúvida significa agir como sujeito, podemos dizer com Descartes que duvidar é existir. 

(2012, p.22,23) 

Precisamos incessantemente questionar–nos como “aprender a duvidar” já que a 

sociedade nos apresenta, desde sempre, o desconfortável conforto da acomodação a fim de 

não se situar contrário ao sistema?  

Por sua vez, Pistrak aponta um caminho. Para ele será necessário vencer muitas 

dificuldades e que é preciso, portanto, em primeiro lugar, como primeira tarefa, educar 

lutadores que defendam os ideais da classe trabalhadora. (2009, p.24) 

O leitor poderá se perguntar por que lutadores que defendam os ideias da classe 

trabalhadora?  Respondemos: porque a classe trabalhadora precisa se libertar das amarras da 

dominação do capital para que assim possa construir uma sociedade onde todos os sujeitos 

possam ser livres, felizes e que os bens que produzem sejam usufruídos por todos e não mais 

sejam apartados deles, desumanizando-os e os reduzindo a uma classe dominada e oprimida. 

Onde as disparidades entre o “ser” e o “ter” não sejam mais uma negação do ser humano 

ontológico.  

Uma educação ambiental democrática, para todos, onde as contradições sejam 

superadas e os sujeitos sejam reconhecidos na sua individualidade e numa totalidade 

socialmente emancipatória é o que temos pensado como fundamental. Onde as oportunidades 

de aprendizagens sejam para todos e com igualdade. Onde os tempos e espaços corroborem 

no processo de ensino e aprendizado. Seria utópico pensar em uma escola que, realmente, 

eduque para uma sociedade livre de injustiça social – livre das amarras da opressão? 

Afirmamos com convicção que não.  

Gadotti nos aponta os primeiros passos em direção a essa educação democrática e a 

superação das contradições no chão da própria escola e destaca que, antes de qualquer coisa, 

é preciso reconhecer que essas contradições existem, e daí a necessidade de evidenciá-las. 

Neste evidenciar encontraremos a origem de todas as contradições, onde vamos identificar a 
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existência de uma contradição que é a contradição fundamental da nossa sociedade, isto é, a 

propriedade privada como forma da exploração capitalista do trabalho do trabalhador.  

A maior injustiça gerada por essa divisão social do trabalho, em que uns criam a riqueza 

e outros (uns poucos) se beneficiam dela, no tocante à escola, é o fato de que cada grupo social 

tem um tipo de escola própria destinada a perpetuar nestes grupos a discriminação entre 

privilegiados e não privilegiados. (2012, p.105) 

Por uma Pedagogia Social estamos entendendo a necessidade de que a escola seja para 

todos. Que a divisão de classes não seja mais a suleadora do processo educativo. Que não haja 

mais a diferença gritante entre as condições materiais favoráveis disponíveis da escola privada 

e as condições impróprias, inadequadas e desumanas da escola pública. Que não exista mais 

a divisão classista entre os que lideram e os que são liderados. Os que produzem e os que 

desfrutam do que é produzido. Que a escola seja, verdadeiramente, um espaço de formação 

de uma sociedade de sujeitos plenos, integrais e transformadores. Que as práticas pedagógicas 

não asfixiem os anseios dos docentes e discentes, mas que os motivem a busca do “inédito 

viável”. Que a dúvida se enraíze nos movimentos de ensino e aprendizado e que isso seja 

compreendido como fundamental nas mediações sociais cotidianas. Que todas as vezes que 

se falar em educação não seja mais necessário destacar a intenção “ambiental”, pois todos 

terão compreendido que Homem e Natureza são uma unidade, não se apartam, não se 

dissociam e que toda educação é ambiental. 

 

Com nosso carinho por uma Educação Ambiental crítica, transformadora e revolucionária, 

 

XII  EDEA – PPGEA – FURG, primavera de 2020. 
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A necessidade de problematizar a Educação Ambiental em tempos de desinformação. 

 

Cíntia Gruppelli da Silva 1 

 

Palavras-chave: Desinformação. TIC’s. Redes Sociais. Educação Ambiental.  

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA 

 
“Em nenhum momento crucial da história da 

humanidade os educadores enfrentaram desafio 

comparável ao divisor de águas que hoje nos é 

apresentado. A verdade é que nós nunca estivemos antes 

nessa situação. Ainda é preciso aprender a arte de viver 

num mundo saturado de informações. E também a arte 

mais difícil e fascinante de preparar seres humanos para 

essa vida (BAUMAN, 2011, p. 82).”  
 

Ao assistir o documentário O Dilema das Redes, produzido pelo Netflix (2020), 

fiquei um tanto atônita e impelida a falar sobre o tema e trazê-lo para tencionar com alguns 

autores da filosofia da diferença e nosso papel enquanto pesquisadores e educadores 

ambientais.  

É possível perceber na atualidade, com a desenfreada criação de tecnologias que nos 

seduzem, o grande poder das redes sociais em produzir subjetividades e manipular modos de 

vida e escolhas – onde desaparece a nossa figura de usuário/cliente, dando espaço para o 

produto2 que gera lucro. Ou seja, o documentário faz emergir o fato de que ao estarmos 

conectados (quase o tempo todo de nossas vidas), os algoritmos estão a todo o momento 

cruzando nossos dados e criando novos perfis de consumo e lucrando com os nossos cliques 

e curtidas. Além disso, existem ainda ferramentas de inteligência artificial, trabalhando para 

sugerir esta ou aquela informação (e/ou desinformação), dependendo do nosso perfil e do que 

digitamos nas plataformas de busca da internet.    

Nesse mesmo contexto, trago em paralelo um dos princípios da Educação Ambiental 

(EA) lançados durante o Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, no Rio de 

Janeiro, e que consta no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (1992) que vai dizer o seguinte: 

 

 
1  cintiagruppelli@gmail.com 
2 Conforme citado no documentário do Netflix. 
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A educação ambiental requer a democratização dos meios de comunicação 

de massa e seu comprometimento com os interesses de todos os setores da 

sociedade. A comunicação é um direito inalienável e os meios de 

comunicação de massa devem ser transformados em um canal privilegiado 

de educação, não somente disseminando informações em bases igualitárias, 

mas também promovendo intercâmbio de experiências, métodos e valores. 
 

Em pleno século XXI, infelizmente, passamos de uma sociedade da informação para 

a sociedade da desinformação. E, ainda, dentro desse contexto, trago uma análise feita pelos 

autores Michel Foucault (1997) e Gilles Deleuze (1992) sobre as sociedades disciplinar e de 

controle como pano de fundo, a fim de tencionar a importância que a fabricação de informação 

(ou desinformação) possui hoje, como produtor e manipulador de subjetividades, visto que a 

EA encontra-se imbricada.   

Para Foucault (idem), a sociedade disciplinar (séculos XVIII e XIX) se caracteriza, 

resumidamente, pela criação de instituições de confinamento (como as escolas, as fábricas, 

hospitais, o exército e a prisão), onde, para o bom funcionamento da sociedade, as pessoas 

eram enclausuradas com o intuito de serem domesticadas, civilizadas e observadas, para, 

assim, estarem disciplinadas e ordenadas para determinado fim, em outras palavras, corpos 

úteis e produtivos à disposição da engrenagem social e capitalista, além de tudo, produzindo 

saberes. Neste cenário, os indivíduos possuíam uma identidade e uma matrícula na “massa”. 

Deleuze (1992), a partir do pensamento de Foucault, constata que, após a Segunda 

Guerra Mundial, surgem novas forças que sutilmente se instalam dando espaço ao surgimento 

de uma nova sociedade: a sociedade de controle. Esta, agora caracterizada por uma ilusão de 

“livre arbítrio”, onde as pessoas vigiadas no confinamento mudam para a condição de 

controladas ao ar livre, isto é, agora os indivíduos tornam-se “dividuais”, divisíveis, são 

classificados, categorizados, analisados, não mais por uma matrícula, mas através de cifras, 

senhas e algoritmos. A população, então, começa a integrar um sistema de informações e 

dados que possibilitam traçar perfis de cada um na rede e, como resultado, alimentar ainda 

mais as estratégias do mercado. 

Sibilia (2012) elucida, a partir de Deleuze (idem), que com a criação da sociedade de 

controle, um novo regime de vida surge paralelamente com as tecnologias de informação e 

comunicação – TIC’s:  

 
Faz mais de duas décadas, portanto, que esse filósofo detectou a gradual 

implantação de um regime de vida inovador, sustentado nas tecnologias 

eletrônicas e digitais: uma organização social baseada no capitalismo mais 
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desenvolvido da atualidade, em que regem o excesso de produção e o 

consumo exacerbado, o marketing e a publicidade, os fluxos financeiros em 

tempo real e a interconexão em redes globais de comunicação (SIBILIA, 

2012, p. 201). 
 

Assim sendo, pode-se dizer que as TIC’s surgem em uma nova roupagem na 

sociedade ocidental, industrial e capitalista, a fim de manter suas formas hegemônicas de 

poder em que o homem, de disciplinado, passa a ser um endividado controlado no mundo 

contemporâneo. 

Além de todo esse cenário, o que está em jogo, globalmente falando, é o quanto 

somos atravessados, diariamente, por notícias falsas (Fake News) onde se tem como principais 

objetivos acabar com a noção de verdade e disseminar confusão, gerando medo, descrédito e 

até mesmo comportamentos irracionais (numa fuga desesperada à sobrevivência). Em outras 

palavras, não sabemos mais em quem confiar. Se não bastasse, falta ainda regulação e leis 

para controlar essa disseminação de desinformação a qual, algumas vezes, não deixa rastros.  

De acordo com a reportagem do Jornal Digital de Santa Catarina – Notícias do Dia – 

o jornalista Alexandre Gonçalves entrevistou a professora Raquel Recuero (UFPEL), 

pesquisadora e especialista em redes sociais, onde vai destacar que as notícias falsas se 

assemelham a notícias verdadeiras e partem de sites ou fan pages com nomes que remetem ao 

padrão usual de veículos de comunicação tradicionais. A pesquisadora diz ainda que as fake 

news trazem título impactante e, muitas vezes, opinativo e até sem relação com a matéria; são, 

em sua maioria, notícias chamativas, com conteúdos curtos e afirmações fortes. Estas notícias 

visam claramente mexer com as emoções do leitor de tal forma que ele passe a acreditar em 

seu conteúdo de forma inquestionável. “Em alguns casos, inclusive, a notícia falsa é baseada 

em uma informação verdadeira”, diz. 

Para o autor Ciro Marcondes Filho as fake news não se apresentam como um fato 

novo. Desde o final do século XIX o uso jornalístico de notícias falsas já começava como 

meio de contaminação da opinião pública e manipulação de informações. No entanto ele vai 

dizer que: “Nova, em verdade, é a combinação entre fake news, transformações da política e 

a ação da internet intervindo em decisões políticas, transformando radicalmente o debate, 

especialmente em momentos de crise (MARCONDES FILHO, 2019, p.19).” O autor ainda 

destaca que: 

 
Tudo indica que estamos diante de uma nova forma de dominação que veio 

substituir o discurso racional e republicano, alterando profundamente o 

papel dos meios de comunicação, especialmente a imprensa falada, escrita e 
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televisionada, com o ingresso no cenário das redes sociais como ator 

decisivo de intervenção política (idem, 2019, p.17). 
 

As fakes news associadas às questões ambientais (exemplos: aquecimento global não 

existe, o clima da terra sempre mudou etc.) certamente não servem para promover a educação 

ambiental, mas ao contrário: gera um cenário de confusão, desconfiança e incertezas, abrindo 

precedentes para justificar ações (ou inações) governamentais sobre o tema (como a questões 

das licenças ambientais para a realização de investimentos). 

O site Fakebook.eco.br foi criado pelo Observatório do Clima (OC), rede composta 

por diversas organizações não governamentais e movimentos sociais, que tem como objetivo 

combater a desinformação ambiental no Brasil. A disseminação de informações falsas 

ambientais prejudica intensamente as negociações entre os países, visto que estas dependem 

de uma ótima imagem para atrair investimentos.   

Como podemos perceber, a crise ambiental encontra-se totalmente imbricada nesse 

contexto da disseminação de notícias falsas. Atualmente, com a situação global de crise, há 

discursos políticos fabricados nas mídias sociais, por parte do governo, de que tudo está bem 

com a Amazônia e não existe desmatamento; entre outras notícias. 

Na minha tese, em fase inicial, busco com o conceito de Heterotopia em Foucault 

(2009), articular outros espaços potentes para pensar a Educação Ambiental e a crise social 

que estamos vivendo. Precisamos estranhar aquilo que chega até nós como sendo verdades 

produzidas e problematizar “como chegamos a ser aquilo que somos” e “o que estamos 

fazendo de nós mesmos”, da forma que nos convida Foucault. Tarefa nada fácil, pois é preciso 

transformar nossa visão de mundo e de coletivo; além de exercitar um olhar e uma escuta para 

dentro de nós mesmos e nossos hábitos de vida.   

Diante desses estudos e autores trazidos, além de um dos princípios da EA, fica 

explícita, tanto como pesquisadores, educadores ambientais ou cidadãos, nossa 

responsabilidade em ajudar a combater tais notícias falsas, simplesmente escolhendo não 

repassar informações, sem antes checar a fonte e veracidade delas, atuando assim, na 

participação ativa por uma sociedade onde a democracia e o direito à informação verídica 

sejam direitos de todos. Com esse cenário de descrédito e pulverização de notícias falsas, urge 

repensar e atualizar os princípios da EA, considerando a existência de novos e perversos 

desafios no que tange aos detentores dos meios de comunicação de massa, sempre 

desconfiando do que existe por trás dos bastidores. Somos seduzidos pelas ofertas e 

espetacularização da vida que se apresentam no mundo digital. Outro espaço múltiplo e 
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heterotópico a ser problematizado. Enfim, precisamos estar sempre atentos às informações 

que fazemos circular nos espaços formais ou não de educação, separando, com discernimento, 

o “joio” do “trigo”.  
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Queridos(as) participantes do XII EDEA  

 

A pandemia do COVID-19 surpreendeu a todos. Os planos previamente traçados para 

2020 foram bruscamente interrompidos a partir de março. Enclausurados, nos encontrávamos 

extremamente preocupados com o avanço das contaminações e das mortes, o que nos fez estar 

menos atentos a outras questões, subjetivas. Como membros de um grupo de pesquisa de 

caráter transformador e emancipatório, que investe energia em contribuir para uma outra 

realidade socioambientalmente sustentável, buscamos através de campanhas fortalecer o elo 

formativo que esse grupo defende.  

Este grupo de pesquisa, GEPEADS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Ambiental, Diversidade e Sustentabilidade, Defende-se, portanto, como princípio 

metodológico para a realização de uma educação ambiental crítica, uma práxis educativa de 

intervenção com e sobre a realidade. 

Logo, através desta carta queremos refletir e compartilhar com os leitores os diferentes 

modos que as plataformas digitais podem dinamizar caminhos formativos, sendo que aqui, 

mais especificamente, falaremos de educação ambiental e suas diferentes frentes de atuação.  

Alguns membros de um grupo de estudos e pesquisa sobre educação ambiental vêm 

promovendo, desde abril de 2020, encontros virtuais para apoiar uns aos outros e, sobretudo, 

dividir angústias e dificuldades. Durante estes encontros foram relatados pelos participantes, 

novos rumos ou oportunidades que se desenharam. Para alguns, a escrita poética foi à válvula 

de escape, para outros fotografar, fazer cursos, produzir artesanato, plantar ou até mesmo 

cozinhar, e estas ações trouxeram uma nova roupagem à vida cotidiana. No primeiro encontro 

do  grupo,  a  proposta  foi  de  oportunizar  um   diálogo  aberto. E  atentos a  cada detalhe ali  

 

1 magmelgospel@hotmail.com 
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apresentado pelos relatos, identificamos a possibilidade de nutrir nossas forças com a 

promoção de momentos significativos.  

No contexto da pandemia, como medida preventiva de contaminação, observamos o 

crescente uso de interfaces digitais.  

Antes de dar continuidade neste compartilhamento, queremos deixar aqui um breve 

relato do que seriam “dispositivos dinamizadores”. A palavra dispositivo indica disposição, 

disponível e/ou disposto, e neste caso falamos de aparelhos que se destinam a uma função 

adicional ou especifica. Dinamizador é um adjetivo que pode ser substantivado e que se refere 

ao que causa ou estabelece incentivos, animação, movimento e inquietações. Logo neste 

mover, entendemos como “Dispositivos Dinamizadores” o formato orgânico/organizado que 

disponibilizamos as ações deste grupo e o acesso livre.  

Assim, buscamos ressignificar o uso de duas plataformas (neste caso, as 

digitais, que são ambientes online onde se conecta quem produz e quem recebe o que é produzido, 

permitindo uma relação de troca) para compartilhar, com o mundo, modos de enfrentamento à 

crise, praticados no isolamento. 

O primeiro refere-se a um blog, o qual existe desde 2017, mas com uma branda 

dinâmica de postagens se comparado ao potencial interativo que esta ferramenta apresenta. 

Essa interface foi atualizada e interligada a rede social Instagram. Atualmente, ambos 

dispositivos divulgam produções autorais entre textos, sons, vídeos e imagens, possibilitando 

uma polifonia de linguagens por conta da natureza do suporte digital.  

O perfil na rede é ministrado por todos os integrantes e as produções podem ser 

coletivas ou individuais. Nesse movimento, os membros participantes buscaram realizar ações 

auto formativas para aprendizagens de demandas digitais como edição de vídeo, elaboração 

de panfletos, escrita de diferentes gêneros textuais. Essas formações acabaram por serem 

partilhadas nos encontros do grupo e essa troca de saberes em modo coletivo, dialógico e 

crítico/reflexivo, potencializa o sentido de participação responsável na vida comum, como 

preconiza a formação de educadores ambientais.  

As produções geradas pelo grupo de pesquisa são compartilhadas através de redes 

sociais, reforçando a parceria estabelecida com outros grupos ou pessoas que compartilham 

da mesma proposta formativa, e/ou que também se reconhecem imbuídas do propósito deste 

movimento.  

Em que pese os limites desta carta pedagógica, compartilhamos com os leitores a 

dinâmica coletiva que deu origem aos dispositivos de informação e formação que 
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organizamos, bem como enfatizar a importância de organização de blocos temáticos para as 

produções formativas e a iniciativa das campanhas mobilizadoras visando uma nova realidade 

socioambiental.  

Entretanto, vale ressaltar que dentro das possibilidades e afinidade de cada integrante, 

os blocos temáticos variam conforme a intencionalidade e/ou gênero/natureza da 

informação/formação. Dentre elas destacamos alguns dos blocos que atualmente contam com 

produções nas nossas redes sociais de mobilização e formação: Cadernos da Quarentena, 

Ressignifique e Poetize-se.  

Quando optamos por instituir uma comunicação original e interativa, em um contexto 

comum (todos-todos) por meio dos dispositivos, especificamente projetados para as relações 

em grupo assistida por computador ou outros recursos “que permite à discussão coletiva, a 

divisão de conhecimento, a troca de saberes entre indivíduos [...]” (LÉVY, 2010, p. 103), 

entendemos que apesar de complexo, é necessário refletir e retroalimentar energia na 

formação de educadores ambientais em meio ao isolamento, pois podemos nos condicionar a 

um posicionamento contínuo e auto formativo baseado na troca.  

Para fomentar esta prática buscamos nos incorporar ao dinamismo que nos foi imposto, 

mas ao mesmo tempo emergir de um modo muito particular nossa forma de ver e compreender 

a experiência que nos atravessa. Assim nasceram as séries e campanhas com uma linguagem 

direcional aos públicos que acessam cada rede social e ambiente virtual. 

A principal função das redes é o acesso livre à informação pública que se encontra a 

disposição de todos, independente do tempo e espaço que ocupam, mas também de distribuir 

elementos formativos de forma muito rápida e dinâmica. Como podemos apreciar no texto de 

Levy (2010) o mundo virtual é uma dimensão da realidade, determinado pelo dispositivo de 

comunicação que propaga a copresença e permite interagir, explorar ou modificar conteúdos 

por pessoas geograficamente dispersas.  

Nesse sentido, as redes digitais interativas que compõe o ciberespaço favorecem os 

movimentos de virtualização para além da informação, ou seja, permite a comunicação e 

formação contínua independente da quantidade de pessoas, do lugar que ocupam e do tempo. 

Portanto, as campanhas que utilizam desse potencial promovem a atualização e 

interação dos grupos humanos, bem como funcionam de forma motivadora para a ampliação 

da consciência transitiva e intensificam a compreensão de que não podemos nos tornar meros 

espectadores deste processo de naturalização da degradação ambiental, incluindo, 

principalmente a noção de humanidade dentro desse contexto.  
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 Ao compartilhar linguagens e interesses afins reforçamos o valor simbólico do 

pertencimento a uma comunidade. É a partir dessa perspectiva sobre rede, comunidade e 

ciberespaço que pautamos nossa experiência crítica na formação de educadores ambientais 

em período de isolamento físico.  

Com o objetivo de mobilizar os mais diversos atores sociais para um procedimento 

mais responsável e consciente para a nova realidade que pensamos ser necessária, a campanha 

- #NãoQueroVoltarAoNormal - foi criada pensando numa ação formativa-reflexiva, que leve 

as pessoas a pensarem: Que normal é esse para o qual queremos voltar? Foi o normal de tanta 

desigualdade social e destruição da natureza que nos levou hoje ao grave risco à vida: 

pandemias, destruição das florestas, rios, mares e oceanos de lixo, crise climática, etc.  

Assim, foi lançada também a campanha #EuQueroProduçãoConsumoLocal, pois 

vivemos uma escala de vida não humana, que se volta para a geração de riqueza para tão 

poucos à custa da degradação de todos. É preciso romper com a cadeia econômica desumana 

e isso passa pela valorização da produção e consumo local como dimensões que se 

retroalimentam. Para a sustentabilidade da vida é fundamental recuperar a escala de vida 

humana em que menos seja mais! 

Acreditamos que este modelo comunicativo (campanhas) fortalece os caminhos para 

o crescimento da democracia eletrônica, um conceito que abarca as diferentes possibilidades 

de ambientes comunicativos onde a coletividade se estabelece em ciberespaços organizados. 

Este conceito, apresentado por Lévy (2010), nos mostra como a transparência que tanto 

buscamos nos modelos políticos podem ser afetados por meio destas organizações. 

Democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto possível – graças as 

possibilidades de comunicação interativa e coletiva oferecidas pelo ciberespaço -, a 

conexão, a auto-organização das comunidades locais, a participação nas 

deliberações por parte dos grupos diretamente afetados pelas decisões, a 

transparência das políticas públicas e sua avaliação pelos cidadãos. (LÉVY, 2010, 

p.190) 
 

 Nesse sentido, o que temos feito democraticamente para fortalecer a disseminação 

destas possibilidades de comunicação e expressão? Enquanto grupo, buscamos com 

amorosidade valorizar saberes e práticas locais, bem como a troca de saberes, a liberdade de 

expressão, o fortalecimento do coletivo e, em tempos de pandemia, a oferta formativa de ações 

cotidianas que possam impactar no modo de vida de todos aqueles que de alguma forma 

entram em contato com estas produções. 

Portanto, o diálogo democrático de expressão de ideias compõe uma das finalidades 

das ações deste grupo de pesquisa, frente ao contexto de isolamento que nos motivou a 
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recorrer aos recursos tecnológicos de comunicação como modo de enfrentamento às diferentes 

crises atuais.  

Valorizar e promover a troca de saberes e experiências locais, instituir redes de ajuda, 

incentivar a participação política e a abertura planetária para parcerias, são atos constituintes 

da verdadeira democracia eletrônica, a qual possibilita uma imersão em meio ao 

distanciamento físico, em uma roda diálogos possíveis sobre ações críticas reflexivas e, até 

mesmo uma formação em rede sobre as temáticas levantadas pelo coletivo, através de 

aprendizagem virtuais, inclusive em tempos pandêmicos.  

Uma das questões de cunho socioambiental, e de extrema necessidade, que já 

iniciamos o debate é a importância da agricultura familiar que, no cenário nacional é a forma 

produtiva que alimenta as pessoas, em contraponto ao sistema capitalista da monocultura que 

só visa commodities e não mata a fome regionalmente.  

Nossa iniciativa gerou em contextos diversos a projeção de informações em uma 

perspectiva dialética nos rumos da lógica de uma nova realidade. Por isso, acreditamos que as 

postagens em nossas redes sociais têm o poder de contribuir com a transformação dos rumos 

desta história e potencializar a formação de educadores ambientais. 

 

Um abraço a todos que fazem uso crítico de das suas redes para cultivar mobilizações! 
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A intenção da escrita desta carta é a de ser um relato de experiência e partilha ao tratar 

sobre o doutorado sanduíche realizado na França entre setembro de 2019 a agosto de 2020, a 

partir do doutoramento no Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Com isso, fazer um registro textual da 

experiência individual, mas que encontra eco intersubjetivo e objetividade científica na 

partilha com outros colegas e pesquisadores ao discorrer sobre os percursos formativos e 

atividades acadêmicas realizadas durante este período. O objetivo dessa carta-relato está em 

tornar público os percursos formativos realizados no âmbito dessa experiência, ao relatar sobre 

os espaços de pesquisa inter e transdisciplinares percorridos e ao salientar no final, a 

relevância dos investimentos na pesquisa científica. 

Tentei pontuar onde está o começo da história para datar com precisão temporal os 

acontecimentos e desenrolares dos fatos. Mas fato é que há uma soma de esforços, oriundos 

de diferentes elos para que a experiência do doutorado sanduíche se efetivasse. Forças 

familiares, porque contei com a felicidade do apoio e presença de minha companheira. Forças 

acadêmicas, pois é nesse contexto que a o foco da proposição se dá, muito a partir do apoio 

de professores, do orientador, do programa em EA e da FURG como um todo.   

Concomitante a esses esforços familiares e dos esforços oriundos da ambientação 

acadêmica, está também o trabalho que desenvolvi em EA, a partir da defesa do Mestrado em 

2017, com uma dissertação que versava sobre concepções indianas como o ser e o silêncio na 

Filosofia Vedanta para a compreensão da relação ser humano/natureza. Dissertação com um 

forte amparo na teoria da Complexidade e do pensamento Transdisciplinar (Edgar Morin). Foi  
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por conta da leitura dessa dissertação por parte de um estudioso da Transdisciplinaridade no 

Brasil que aconteceu o contato e a aproximação com o romeno Basarab Nicolescu, um dos 

fundadores em 1987 do CIRET (Centre International de Recherches et études 

Transdisciplinaires) e da Carta da Transdisciplinaridade em 1994. E que por sua vez fez a 

ponte com Professor Florent Pasquier, quem se tornou o co-orientador da Tese e o responsável 

por minha acolhida e direcionamentos nos espaços universitários na França.  

Mais do que uma vivência acadêmica, a experiência se torna experiência de vida e de 

relações, de constante embate com o que lhe é estranho e de poder se observar diante de tantos 

desafios colocados.  Os primeiros tempos talvez tenham sido os de maior estranhamento e 

incertezas, em especial quanto ao aspecto de moradia. Felizmente, a partir de novembro de 

2019 passamos a residir no complexo chamado de Cité Universitaire, que é formado por mais 

de 20 prédios de diferentes nacionalidades que acolhem em sua maioria estudantes e 

pesquisadores estrangeiros. Embora brasileiros, residimos na Maison du Cambodge (Casa do 

Camboja). Só esta experiência de moradia entre estudantes e pesquisadores do mundo inteiro 

já é em si um grande aprendizado por meio do convívio com diferentes histórias e culturas. 

Ao irmos para a França, descobríamos não só sobre a França, mas sobre os imigrantes árabes, 

asiáticos, latino-americanos e africanos, bem como uma redescoberta sobre o Brasil e sobre a 

visão que tínhamos enraizada em nós mesmos sobre o que era ser brasileiro.  

Durante o período do doutorado sanduíche tive a oportunidade de frequentar dois 

espaços universitários distintos. O primeiro deles, foi o INSPE (Institut National Supérieur du 

Professorat et de l’education), ligado a universidade Paris Sorbonne. Neste espaço, a convite 

do professor Florent Pasquier, frequentei algumas de suas disciplinas nos cursos em nível de 

mestrado voltados a formação de educadores. As disciplinas eram em sua maioria de TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) e Psicologia da Educação, dentre grupos 

diversos, alguns em início de ciclo, outros grupos que já estavam em andamento e outros em 

final de curso. Uma de minhas atividades foi a de observar como a abordagem transdisciplinar 

de Florent Pasquier, chamada de Pedagogia Implicativa e Integrativa era vivenciada na prática 

da sala de aula. Em alguns desses encontros no INSPE eu participei enquanto apresentador, 

desenvolvendo a temática da Educação Ambiental, em especial ao abordar sobre um histórico 

de documentos e eventos importantes do campo da Educação Ambiental e sobre as linhas de 

pesquisa que são tratadas no PPGEA/FURG.  

De acordo com Pasquier (2017), o termo Integrativa associado à Pedagogia trata-se do 

ir além do caminho reducionista, daquilo que separa e traz exclusão. Para assim se mover na 
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direção oposta por meio de uma abordagem holística ou integrativa daquilo que se associa, 

com o fator discriminante de escolha e correção do momento junto com a correção da 

modalidade de seleção pedagógica. É uma questão de operar a passagem de um passo com 

base no "ou" para um método baseado no "e". O termo Implicativo faz menção ao fato de que 

cada modalidade de aprendizagem deve atender a uma axiologia humanista colocado em uma 

teoria da ação que procura trazer o aprendiz de volta ao coração do processo de aprendizagem, 

tanto no nível do indivíduo quanto no do grupo. 

Com o intuito de coletar alguns desses materiais sobre a Pedagogia Integrativa e 

Implicativa, estudei e pesquisei sobre a utilização de um software livre de tratamento 

lexicográfico (IRAMUTEQ), software elaborado por laboratório de pesquisa da Universidade 

de Toulouse.  A partir do manuseio com o software, passei a inserir esses dados coletados 

virtualmente através do acesso aos diários dos estudantes das disciplinas de Florent Pasquier. 

Esses dados podem gerar diferentes tipos de gráficos, como o gráfico de similitude e o gráfico 

de nuvem de palavras, que por sua vez podem funcionar como metadados para a (re) 

interpretação sobre a abordagem pedagógica em estudo.    

O outro espaço universitário que frequentei foi o Laboratório de Pesquisa COSTECH 

(Connaissance, Organization et Systèmes Techniques), ligado a UTC (Université de 

Technologie de Compiègne), universidade membro da Aliança Sorbonne de Universidades, 

com estruturas físicas na cidade de Compiègne e também em Paris. Esse laboratório de 

pesquisa se interessa, sobretudo, por pesquisas interdisciplinares nas relações ser humano, 

técnica e sociedade. São três as equipes de trabalho: o CRI (Complexités, Réseaux et 

Innovation), voltado para estudar aspectos do capitalismo contemporâneo ou de uma 

passagem de um capitalismo industrial para um capitalismo cognitivo; o EPIN (Ecritures, 

Pratiques et Interactions Numériques), trabalhando especialmente sobre novas práticas 

digitais ligadas a aspectos políticos, educativos e culturais; e o CRED (Cognitive Research 

and Enactive Design), que tem dentre os seus principais desafios o de articular a investigação 

tecnológica com diferentes setores da engenharia, tendo o cuidado de não os reduzir uns aos 

outros, de modo a manter uma exigência simultaneamente científica, filosófica, tecnológica e 

social ao abordar temas como acessibilidade e ética nos usos técnicos.  

No âmbito do laboratório COSTECH, estive mais diretamente conectado ao grupo 

EPIN, participando ativamente das reuniões presenciais a partir das leituras e discussões 

propostas. A maioria das reuniões que participei se davam no âmbito do grupo EPIN e em 

outras reuniões mais de um grupo de pesquisa partilhava o espaço.  Dentre as discussões que 
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acompanhei no Costech, estavam temas como: os desafios da democracia em tempos virtuais; 

novas formas de trabalho a partir de plataformas; sobre a smartificação da subjetividade por 

meio dos dispositivos para acesso as redes; sobre os desafios de regulação dos dados e outros 

tantos.    Além do contato com diferentes abordagens, pesquisas e professores, participei de 

um seminário intensivo que tratou sobre os caminhos da transição, em um diálogo 

interdisciplinar nas esferas da ecologia, economia e sociedade. Espaço formativo esse em que 

vi ser bastante discutida a expressão de Transição Ecológica, terminologia essa que chamou 

minha atenção por estar bastante em voga não só em espaços acadêmicos, mas nas discussões 

políticas que se podia acompanhar em mídias como jornais, sites e canais televisos. Neste 

ponto, a meu ver, seria interessante investigarmos no campo da Educação Ambiental, o quanto 

essa terminologia está em consonância com os desafios das injustiças socioambientais e não 

correria o risco de se tornar uma expressão vazia por apenar portar uma mensagem do 

esverdeamento sem ocupar-se de questões mais estruturantes e fundamentais da sociedade, 

tonando-se uma redução de um propósito complexo que demandaria uma transição. 

Compreendo que a grande riqueza dos percursos formativos que se deram no âmbito da 

experiência nos espaços citados do INSPE e do laboratório COSTECH, está em tratá-las como 

experiências Trans e Interdisciplinares. Conceitos esses, do inter e trans em constante 

movimento e elaboração no campo da Educação Ambiental.  A participação no INSPE 

acredito que dialoga mais diretamente com a minha Tese ainda em desenvolvimento em EA 

que busca tratar de pedagogias complexas. Assim ter frequentado esse contexto de 

aprendizado foi aprender sobre a Transdisciplinaridade na prática e sobre a abordagem da 

Pedagogia Integrativa e Implicativa.  

A participação no grupo COSTECH, significou um desafio no sentido em que a temática 

da tecnologia era e ainda é algo muito novo para mim e eu não tinha a pretensão de abordar 

sobre ela em minha pesquisa. No entanto, o próprio contexto de pandemia de 2020 de 

aceleração tecnológica e de intensificação de utilização de tecnologias no ensino, bem como 

as leituras e discussões propostas pelo grupo, representou encontros interdisciplinares 

vigorosos. Em especial ao ver em diálogo áreas como a de Sociologia, Economia, Filosofia, 

Educação e outras diante os desafios de pensar e pesquisar sobre temas emergentes nos 

intermeios de sociedade, ambiente e tecnologia. 

Nesse contexto das reuniões do COSTECH, apresentei sobre minha tese em andamento 

e produzi um texto a partir do encontro dos desafios da aceleração tecnológica e de questões 

ambientais, uma vez que eu vinha de um programa em Educação Ambiental. Uma das 
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questões colocadas naquela reflexão foi sobre o teor de uma pseudoneutralidade de atividades 

tecnológicas a partir do que um texto francês sustentava, e também sobre o quanto 

frequentemente podemos acompanhar através de vários exemplos mundo afora, que os 

resíduos poluentes de processos de aceleração tecnológica são descartados em cima das 

populações mais pobres e subalternizadas.  

Além de compartilhar aqui sobre as atividades acadêmicas realizadas durante o 

doutorado sanduíche, gostaria de manifestar disponibilidade de dialogar sobre as etapas e 

demandas burocráticas com outros membros do programa de Educação Ambiental ou 

participantes do EDEA que tenham interesse na realização do mesmo. Ainda gostaria de 

registrar especial agradecimento à sociedade brasileira, que por intermédio do fomento da 

CAPES oportunizou financeiramente a realização desse estudo e pesquisa no exterior. 

Sabemos que a ciência no Brasil vem sendo muito atacada e menosprezada nos últimos anos, 

por conta de cortes orçamentários e reformas que desprestigiam os trabalhadores-

pesquisadores. A carta aqui é também um esforço por manifestar junto aqueles e aquelas que 

veem na educação, no ensino e na pesquisa científica um caminho de investimento estratégico 

de um país que acredita no fortalecimento da formação de qualidade de seu povo nos mais 

diversos níveis. Dessa forma, ao alinhavar com a temática proposta pelo XII EDEA sob a 

pergunta: “que mundo queremos?”, desde a ótica e pesquisa em Educação Ambiental, 

sintonizamos aqui com o posicionamento e desejo de que muitas outras pessoas possam 

continuar a ter a oportunidade de aprofundar suas pesquisas e estudos,  com o reconhecimento 

e financiamento devidos.   

 

Abraços fraternos! 
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Programa "Casa comum eu cuido" experiências do processo ensino-aprendizagem e 

formação docente em Campos dos goytacazes/RJ 

 

Jéssica Evelyn Vasconcelos Alves1 

 Arlene Gomes Rangel 

 Ludmila Neves Haddad 

 

GT 7: Formação de educadores/as ambientais 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Horta comunitária. Formação docente. Ensino-

apredizagem  

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA: Destinado a todos que quiserem ler sobre a luta de 

uma escola em Campos dos Goytacazes/RJ por uma educação laica, pública, gratuita e de 

qualidade. 

 Essa carta vêm relatar experiências colaborativas, autônomas e emancipatórias, que os 

autores que aqui escrevem, e mesmo os que não estão inscritos, endossam a luta pela escola 

publica e de qualidade. As experiências descritas a seguir foram realizadas por profissionais 

da educação básica, universidade pública, estagiários, estudantes do ensino fundamental e 

médio, do curso normal e entidade privada.      

 Inserido dentro do programa “Casa comum eu cuido”, o projeto “Horta pedagógica” 

visa a construção coletiva de conhecimentos em Meio Ambiente e suas relações 

indivíduo/natureza, sociedade/natureza e cidadania/natureza com a comunidade escolar. 

Tendo como objetivo a manutenção de uma horta alinhada a atividades pedagógicas dentro 

do espaço do Colégio Estadual João Pessoa (CEJP) em Campos dos Goytacazes/RJ. 

  O ano de 2017 foi marcado pelo início de práticas do bem viver na 

Escola.  Com a implementação do programa que tem como propósito centralizar  as atividades 

de cunho Ambiental, tais como palestras, cursos, oficinas e entre outras atividade pedagógicas 

e artística que envolvem toda a comunidade escolar e convidados. Mediante as discussões 

voltadas para a questões ambientais urgia a necessidade de elaboração do projeto “Horta 

pedagógica” que fomenta-se  discussões  sobre  agricultura  sustentável,  educação  ambiental, 
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 conservação ambiental. Nesse sentido, a escola empreendeu  parceria com o Serviço Social 

do Comércio (SESC- Campos), que contribuiu inicialmente com oficinas e ferramentas para 

o desenvolvimento das atividades.         

 No ano seguinte o projeto foi desenvolvido por estudantes do segundo ciclo do ensino 

fundamental, ensino médio, coordenação pedagógica e professores e, a partir do segundo 

semestre de 2019, com a atuação de educandos do Curso Normal da própria escola e de 

estagiários da instituição parceira Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF), do curso de licenciatura em Ciências Biológicas.     

  Por meio da “Horta Pedagógica” como laboratório vivo busca-se despertar na 

comunidade escolar a relevância das temáticas que envolvem Meio Ambiente, a partir da 

perspectiva Agroecológica, que justifica-se pela pluridisciplinaridade de conhecimentos e a 

integração dos educandos, e em desenvolver práticas cotidianas do bem-viver que “trata-se de 

uma convivência comunitária intercultural e sem disputas opressoras de poder” (TRENTO, et 

al. 2017, p.239), de educação alimentar, etnoconservação, etnoecologia e etnofarmacologia. 

E da ótica transformadora e emancipatória que são os pilares da educação ambiental Crítica 

(LIMA, 2009), promovendo autonomia, empoderamento dos educandos frente a sua 

organização e produção de conhecimento, fomentando uma maior socialização dos mesmos 

com a comunidade escolar e mantendo um ciclo de cuidados com a horta e de hábitos 

sustentáveis.  

Em 2018 o primeiro ano da implantação do projeto foram selecionados turmas do 

segundo ciclo do ensino fundamental e educandos do ensino médio. No segundo momento da 

horta em 2019, demais turmas do segundo ciclo do ensino fundamental participaram 

e  educandos do Curso de formação de professores nível médio. Tais escolhas se justificam 

pelo fato do currículo mínimo  Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), 

ter a temática ambiental como transversal em todas as disciplinas. Dessa forma, contemplando 

que tais saberes devem ser tratados de forma transversal na formação docente e no cotidiano 

escolar. 

 Nas atividades que se sucederam, situação que merece atenção é o da organização dos 

canteiros pelos estudantes, que bastante envolvidos com o projeto questionaram a 

possibilidade de atribuir nomes aos seus canteiros. Cada turma ficou responsável pelo preparo 

da terra e por semear em seus espaços delimitados, tal intimidade com as práticas de cultivo 

e com a terra os levaram a querer nomear seus espaços de horta que lhes cabiam zelar, tendo 

os alunos do ensino fundamental definindo-se como “Horta Lula” e os do ensino médio com 
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“Horta bolsonaro”. Vale considerar que estávamos em período de campanha eleitoral, em que 

os educandos traziam em seu imaginário os reflexos do contexto político daquele período. 

Quanto ao comprometimento pelos canteiros, verificou-se que os educandos do ensino 

fundamental desempenharam suas atividades com mais afinco o que resultou em uma colheita 

mais bem sucedida, enquanto o canteiro “Horta bolsonaro”, que já dava pistas do 

desenvolvimento da crise política atual, não se desenolveu de forma adequada. 

.Ademais, vale mencionar que no ano de 2019, as turmas do “Curso Normal” 

participarem ativamente do projeto, com a elaboração de um questionário que foi aplicado em 

seus estágios , buscando identificar a percepção ambiental dos alunos da educação infantil, 

como também, suas concepções de alimentação saudável e cuidados com a natureza. 

Utilizando das metodologias pedagógicas e conhecimentos aprendidos durante o projeto,  os 

estagiários trabalharam de maneira lúdica tais conceitos com seu público-alvo do estágio 

docente promovendo oficinas e feiras que contaram com a participação de agricultores e 

assentados de reforma agrária dos assentamentos Zumbi dos Palmares e Josué de Castro. Por 

fim, vale destacar que as variedades cultivadas foram comercializadas na feira, levadas para 

casa pelos estudantes e consumidas no almoço escolar. 

No segundo semestre de 2019, o grupo de estagiários da universidade parceira, 

elaboraram e executaram o “Curso de agentes multiplicadores em Meio Ambiente” para o 

público alvo que foram os estudantes do 7° ano, compreendido dentro do projeto “Horta 

pedagogica”. A proposta consistia-se em aulas teóricas-práticas em sala de aula, sendo 

ministradas pelos estagiários e convidados, e aulas teórico-práticas no espaço da horta onde 

praticava-se o plantio e cultivo de variáveis, dentre elas legumes e hortaliças. O curso partia 

das perspectivas da Educação ambiental crítica (LIMA, 2009), tendo como metodologia a 

Educação entre pares (peer to peer) (ADRIÃO, 2011) e metodologias ativas para a discussão 

dos conteúdos nos encontros, que foram realizado ao longo do terceiro e quarto bimestre 

escolares, perfazendo o total de 8 encontros que traziam como temas; “Os 5rs, preservar ou 

conserva?”, “Preservação e impactos ambientais” e entre outros. 

Ante exposto, as atividades do programa e dos projetos refletem-se na mudança de 

comportamento e discursos dos estudantes que encontram-se mais empoderados. Sendo 

evidente que os encontros estimularam a reflexão e a criticidade quanto ao contexto social, 

suas práticas cotidianas e de valores éticos e morais. “Nesse processo os educandos 

reconhecem sua situação como problema e se deparam com a possibilidade de assumirem sua 
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história” (LIMA, 2004, p.99) como pode ser observado na transcrição do relato de um dos 

estudantes que acompanhou desde o início o desenvolvimento do projeto. 

“Eu cheguei mais ou menos no começo, não tinha horta ainda! Peguei o projeto 

encaminhado. E agora no sétimo ano, comecei a fazer mais coisa. Quis tratar 

mais! Porque a primeira horta [...] No começo nós acabamos perdendo todos os 

tomates e um monte de coisas acabamos perdendo, alface e tudo. E tivemos que 

tirar tudo! Tudo! E acabamos perdendo por causa das férias de meio de ano. E 

não teve ninguém para cuidar. […] A horta foi um projeto que nos ajudou a 

conviver em sociedade e começar a tratar bem quem convive conosco. E isso 

trouxe muita experiência para nós, em sociedade. Questão de experiência em 

agricultura, nós sabemos mais! Sabemos como fazer um mundo verde agora, 

autossustentável. Muitas coisas nós aprendemos, mas em poucas palavras seria 

isso [...]. Também no primeiro projeto, nós achávamos, que quem entrasse lá 

para pegar as coisas não podia! Era só nosso, que nós trabalhamos! Não! Não é 

só nosso! Era sim, da escola inteira […] Nos ensinou que não existe caridade e 

sim bondade” (Estudante, 7° ano, 2019) 
 

 A atuação dos convidados e do corpo docente revelam-se em espaços de troca e 

construção de saberes, que promoveram a criticidade na comunidade escolar no que tange às 

questões ambientais, sociais, culturais, econômicas e de saúde. Como aponta (FRANCO, 

2012, p. 203-204) “A prática como práxis traz, em sua especificidade, a ação crítica e reflexiva 

do sujeito sobre as circunstâncias presentes, e, para essa ação, a pesquisa é inerentemente um 

processo cognitivo que subsidia a construção e mobilização dos saberes construídos ou em 

construção.”         Defronte ao contexto de 

pandemia por COVID-19, os desafios da educação ambiental como campo de atividade e de 

saber preocupado com a relação entre a educação, a sociedade e o meio ambiente vêm 

buscando superar os desafios colocados por uma crise socioambiental global, (Lima, 2004). 

Frente a situação adversa em que às atividades escolares estão sendo ministradas 

remotamente, inviabilizando as práticas  de cultivo, torna-se urgente novas estratégias 

pedagógicas por parte dos profissionais da educação. Que possibilitem a continuidade das 

atividades que são cruciais para “estimular as sensibilidades, despertar consciências e 

exercitar ações libertadoras, humanizadoras e cidadãs capazes de promover a vida e as 

relações dos indivíduos consigo mesmos, com os seus semelhantes em sociedade e com o 

meio envolvente”(Lima, 2004, p.101). Para isso, o presente projeto vêm sendo reformulado 

com o propósito de continuar as atividades no atual contexto, e na definição de diretrizes que 

nortearão todas as suas futuras atividades 

 Por fim, a experiência retrata a relevância da “Horta Pedagógica” como laboratório 

vivo de modo a sempre dialogar com as práticas pedagógicas, curriculares e com contexto 

social, no tocante dos saberes e experiências que envolvem os aspectos individuais e coletivos, 

propiciando vivenciar a diversidade e a criticidade pelos integrantes do projeto. 
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 A Educação Estético-Ambiental no ensino formal em tempos de distanciamento social 

 

Danielle Müller de Andrade1 

 Fabiana Celente Montiel 

 Elisabeth Brandão Schmidt 

Palavras-chave: Educação Estético-Ambiental; Atividades Remotas; Educação 

 

Prezados/as educadores/as e demais participantes do XII EDEA 

 

Escrevemos esta carta para lhes convidar à reflexão acerca dos processos educativos e 

do desenvolvimento da Educação Estético-Ambiental (EEA) neste momento em que o planeta 

enfrenta a pandemia da Covid-19. Momento ímpar que nos obrigou ao distanciamento social 

e, por consequência, corporal. Período que tem provocado alterações no nosso modo de ser e 

estar no mundo e que tem impactado diretamente nas relações que estabelecemos com o outro, 

repercutindo nas diversas formas de vida. 

 Enquanto professoras e educadoras ambientais, nos sentimos provocadas a pensar no 

quanto a pandemia da Covid-19 tem afetado os processos de ensino e a aprendizagem como 

um todo, dando maior visibilidade à desigualdade social e a intensa precarização do trabalho 

docente. Também nos sentimos incitadas a refletir acerca do desenvolvimento da EEA no 

contexto escolar, neste momento em que os corpos e os “lugares” da escola têm sido afetados 

pelo desenvolvimento de atividades remotas, as quais só são possíveis e acessíveis àqueles/as 

que possuem um computador e/ou smartphone, internet compatível com a demanda das 

atividades, ou que o/a responsável tenha a disponibilidade de ir até a escola buscar o material 

disponibilizado. 

Caros/as leitores/as, destacamos que substituiremos o termo “ensino remoto” pelo termo 

“atividades remotas” por entendermos que o primeiro termo está distante de um sentido de 

educação que, como compreendemos, se dá na e em relação. Para nós, o termo “ensino 

remoto”, tal como temos experienciado, durante a pandemia da Covid-19, remete à ideia de 

que uma pessoa ensina enquanto a outra aprende ou não aprende, portanto, está vinculado à 

uma concepção de educação bancária, como compreendida por Freire (1996; 2011).  

Respaldadas em Freire (1996; 2011) entendemos que ensinar e aprender são processos  
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distintos, porém interdependentes e complementares, pois “[n]ão há docência sem discência, 

as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). 

Frigotto (2020) ao discutir sobre a substituição da educação presencial por atividades 

remotas, no momento atual, problematiza esse novo formato que coaduna a ideia de uma 

educação mercadológica e, portanto, não compromissada com o desenvolvimento da 

autonomia e do exercício da cidadania, reforçando a necessidade de pensarmos sobre: qual 

educação nós queremos? A quem se destina? De acordo com o autor, os processos educativos 

desenvolvidos de forma remota têm sido permeados pela falta de vínculos afetivos, sociais e 

ambientais, comprometendo a qualidade da educação, haja vista que essa “se faz olho no olho, 

a educação se faz na relação, educação é socialização” (FRIGOTTO, 2020). 

No mesmo sentido, Loureiro (2020) sinaliza para a necessidade de estarmos atentos/as 

à lógica de mercantilização da educação, ou seja, à tentativa atual de tornar a educação um 

serviço a ser prestado por empresas privadas, eximindo o Estado de sua oferta. 

Compreendemos que tal mercantilização tem sido evidenciada, mais fortemente, durante a 

pandemia, tanto por meio de contratos do governo com setores privados, como pela imposição 

aos/às professores/as, mesmo que de maneira mascarada, da aquisição de equipamentos, 

softwares e outras ferramentas para a manutenção das suas atividades docentes. 

Como professoras, estudantes e mães, vivenciamos, dia a dia, os efeitos de uma 

acelerada oferta de atividades remotas por parte de algumas instituições de ensino, com maior 

intensidade no ensino privado, mas que têm sido, gradativamente, implementadas nas 

instituições públicas. Tal oferta, inicialmente, tinha a intenção de manter o vínculo com os/as 

alunos/as, entretanto, com celeridade, tornaram-se atividades para “dar conta” dos conteúdos 

de uma matriz curricular, prevista para ser desenvolvida de forma presencial. Professores/as 

foram atropelados/as nesse processo, pois de uma hora para outra, precisaram aprender a lidar 

com as tecnologias de forma distinta do seu até então habitual modo de fazer a educação, ou 

seja, de estratégia usada ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem para o cotidiano 

do exercício da docência. Além disso, os/as docentes precisaram ocupar suas casas como 

espaços de salas de aulas, usando recursos próprios para a efetivação das atividades remotas. 

O mesmo atropelo aconteceu com os/as alunos/as que, sem serem ouvidos/as, também 

tiveram que fazer de sua casa o espaço de sala de aula. Alunos e alunas tiveram que, 

rapidamente, se adaptar a um ambiente que não é o próprio da escola, o que gerou demandas 
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de diversas ordens, sejam elas: emocionais, físicas e/ou financeiras. Freire (1996, p. 45) ao se 

referirem ao ambiente escolar destacam que “[h]á uma pedagogicidade indiscutível na 

materialidade do espaço”, portanto ele é, ou deveria ser, pensado para despertar o interesse, a 

curiosidade e o desejo de conhecer o novo e de autoconhecer-se. As casas desses/as alunos/as 

e professores/as têm possibilidade de ser esse espaço? 

Do mesmo modo Zabala (1998, p. 130) destaca que “a estrutura física das escolas, os 

espaços que dispõem e como são utilizados correspondem a uma ideia clara do que deve ser 

o ensino”, acrescentando que “uma mudança nestes elementos levaria a uma reconsideração 

das características que deveriam ter de acordo com as concepções do ensino”, nos levando a 

refletir sobre a atual situação e o como deveriam ser esses ambientes onde professores/as e 

alunos/as estão. 

São aproximadamente 100 dias letivos defronte a um computador, celular e folhas 

impressas. Corpos de alunos/as e professores/as estão afetados, cansados e esgotados pelas 

atividades remotas, apartados da essência da educação, que tem como sentido a coletividade, 

a partilha e o diálogo. Corpos vistos e sentidos pela metade, quando muito, percebidos 

somente pela cabeça ou pela voz. A maioria dos/as alunos/as está com câmeras desligadas; 

afinal, ninguém é obrigado a expor sua vida íntima. 

Diante disso, convidamos a todos/as leitores/as a refletir sobre: É isso que queremos? É 

necessário dar conta dos conteúdos previstos? Cumprir o ano letivo? Parece-nos que há algo 

errado nessas atividades remotas. Onde fica a co-participação, na formação, no modelo 

remoto? E os olhares, abraços, toques, sorrisos, piscadas de olho, conversas, trocas, deixam 

de ter importância? E o desenvolvimento dos sentidos e da sensibilidade humana? Teria como 

desenvolver a EEA de forma remota? 

Entendemos, como Loureiro (2020), que este momento requer a substituição dos 

conteúdos previstos nas matrizes curriculares por atividades pedagógicas que promovam a 

escuta e o acolhimento dos/das alunos/as, pois tais conteúdos não irão “fazer a diferença na 

vida das pessoas". Para o autor, a demanda atual é de termos “sensibilidade para você perceber 

quais são as reais necessidades do outro que está aí” (LOUREIRO, 2020). 

Sensibilidade que, para Estévez (2012), deve ser estimulada nas atividades pedagógicas 

e, em especial nas compromissadas com o desenvolvimento da EEA, ou seja, nas atividades 

que tenham como objetivo contribuir para a formação integral do ser humano. Segundo o 

autor, o desenvolvimento da EEA nos contextos educativos contribui para o desenvolvimento 
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da autonomia, da liberdade e do exercício da cidadania, configurando-se, dessa forma, num 

um caminho para a transformação social. 

Novamente voltamos a nos, e lhes, questionar sobre a viabilidade do desenvolvimento 

da EEA por meio de atividades remotas, tal como elas vêm sendo desenvolvidas nas 

instituições de ensino brasileiras. Não seria o momento do enfrentamento e da ruptura com a 

lógica mercadológica de educação ora imposta a professores/as e alunos/as? 

Cavasini (2020) sinaliza que sim e destaca que esse deveria ser um momento para o ser 

humano se superar e sair dessa pandemia com um modo diferente de viver, salienta ainda que 

é preciso politizar o vírus, para que possamos construir novos caminhos para a humanidade. 

Cavasini (2020) ressalta importância das universidades brasileiras no atual cenário, por serem 

espaços de reflexão, problematização e construção de novas propostas políticas, pedagógicas 

e sociais. 

Refletir, problematizar e viabilizar caminhos para a transformação social coaduna aos 

objetivos da educação transformadora (FREIRE, 1996; 2011) e da EEA (ESTÉVEZ, 2012) e, 

portanto, devem estar presentes em todas as atividades pedagógicas, sejam elas presenciais ou 

remotas. Dessa forma, e na intenção de movimentar o pensamento coletivo, problematizamos, 

junto a todos/as que nos lêem, sobre qual currículo deveria estar presente nas instituições de 

ensino? Encontramo-nos num momento em que superamos a marca de 130 mil mortes no País, 

onde existem famílias que estão sem ter o que comer e sem emprego, com falta de saneamento 

básico, sem acesso a água e sabão, se quer à saúde. 

Não seria tempo de uma ampliação e/ou transformação curricular e de efetivação de 

uma formação para a vida em sua plenitude? Uma educação onde a arte, a sensibilidade, a 

criatividade, a solidariedade, o cuidado, a participação e o diálogo estejam presentes e sejam 

constantes? Entendemos que sim e que, coletivamente, podemos enfrentar as adversidades 

oriundas da pandemia da Covid-19 e do modelo de educação que até então tem regido a grande 

maioria das instituições de ensino brasileiras. 

Por fim, encerramos essa missiva esperançosas, no sentido freireiano de esperançar, e 

convidamos a todos e todas que participaram do XII EDEA a levar nossas inquietações para 

outros espaços, presenciais e/ou remotos, problematizando junto aos seus pares e alunos/as a 

situação em que encontra-se a educação, os processos de ensino e de aprendizagem.  
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A Formação de educadores/as ambientais em um mundo pandêmico 

 

Sabrina Meirelles Macedo 1 

 Narjara Mendes Garcia. 

 

Palavras-chave: Formação de Educadores(as) ambientais. Pandemia. Perspectiva sistêmica. 

 

Queridos(as) participantes do XII EDEA e demais leitores(as) 

 

Queremos convidá-los(as) a refletir acerca da constituição dos sujeitos educadores/as 

ambientais, bem como sobre o papel da Educação Ambiental em um contexto de pandemia. 

Embora tal situação pandêmica não seja surpresa para aqueles(as) que há muito se debruçam 

sobre o modelo civilizacional predatório e excludente de nossas sociedades, e tenham 

denunciado às mazelas causadas por este, alertando sobre a necessidade da mudança de 

paradigmas, ainda nos encontramos enquanto sociedade despreparados(as), angustiados(as) e 

perdidos(as). Mais uma vez, como em todos os momentos de crise, a educação se vê desafiada 

a lidar com o novo, e os(as) educadores(as) são chamados(as) a (re)aprender a ser, 

constantemente. 

A Educação Ambiental é um território de múltiplos saberes e atores sociais, um campo 

marcado por diferentes perspectivas e propostas pedagógicas, e desde o acirramento das crises 

ecológica e socioambiental, tem sido desafiada a propor novas formas de ser e estar no mundo. 

No atual contexto no qual a pandemia do coronavírus tem acirrado e escancarado as 

desigualdades e injustiças socioambientais, entendemos ser urgente a promoção de práticas 

educativas capazes de problematizar os moldes sobre os quais se assentam a sociedade 

vigente, e potencializar novos, valores, ideias e sociabilidades.  

Em sua mais recente obra, A cruel Pedagogia do Vírus, Santos (2020) questiona: “Que 

potenciais conhecimentos decorrem da pandemia de coronavírus?”. Acrescentamos ainda as 

seguintes questões: Qual o papel da EA neste mundo pandêmico? O que é preciso (re)pensar 

para/na formação de educadores(as) ambientais? 

A educação enquanto um processo de humanização e socialização (PIMENTA,1996) 

deve contribuir na constituição de sujeitos capazes de ler o mundo a sua volta, pensar e agir 
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 consciente e criticamente neste. Sendo uma experiência especificamente humana, que se dá 

nas relações entre os sujeitos e destes com os ambientes nos quais se inserem, ter um olhar 

mais abrangente e sensível pode contribuir para uma maior compreensão de suas realidades. 

Efetivar processos educativos mais humanos e integradores é uma necessidade cada vez mais 

urgente.  

 Compreendemos que cabe a EA problematizar as questões socioambientais, bem 

como os moldes sob os quais se assentam a sociedade moderna, pautada no pensamento 

cartesiano, fragmentador e limitado, o qual reflete-se na forma como os seres humanos 

percebem a si mesmos, aos outros e aos demais seres que habitam a Terra, bem como a própria 

Terra. De acordo com Grün (2000) é necessário a constituição de uma ética ambiental a fim 

de reorientar o agir humano em sua relação com o ambiente. O intelectual e educador 

ambiental indígena Krenak (2019) alerta que quando os seres humanos passam a 

despersonalizar a natureza e os seus bens, esvaziando-a de sentido, ela passa a ser vista apenas 

como uma fonte de recursos, a qual pode ser livremente explorada, usada e exaurida. Tal 

postura tem colocado em risco a vida do planeta, dos demais animais, e a da própria 

sobrevivência da espécie humana.  

A vida na Terra se desenvolve de forma interativa, dinâmica e em permanente conexão. 

Estamos ligados, como que por fios invisíveis, a uma grande teia – a teia da vida. Um simples 

toque em qualquer parte desta teia pode ser sentido em toda sua extensão, com variadas 

percepções e intensidades. Todos os seres vivos e não vivos que compõem este imenso 

ecossistema, a Terra, estão conectados, ligados por inúmeras de redes de relações. Toda a vida 

e todas as sociedades humanas se configuram em forma de redes (CAPRA, 2006). Não levar 

em conta tal realidade tem colocado em risco manutenção de todas as formas de vida, 

conforme aponta Krenak (2019): “Do nosso divórcio das interações e integrações com a nossa 

mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos(...)” (p.49).  

A pandemia do Coronavírus que vem assolando o mundo desde o final do ano de 2019 

é resultante do modelo civilizatório que desenha as sociedades, bem como de uma 

racionalidade insustentável, os quais buscam universalizar os seres humanos e transformar os 

demais seres da natureza em mercadorias, descartáveis quando não mais podem nos servir. É 

apenas mais uma crise, entre tantas que temos vivenciado, dentro de uma ainda mais ampla: 

uma crise de percepção (CAPRA, 2006). Se a crise é complexa e sistêmica, pensar formas de 

romper com este sistema capitalista, predatório e necrófilo, que extrapola a dimensão 
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econômica, mas também se faz presente nas relações familiares, na vida acadêmica, na escola, 

requer um olhar sistêmico, que leve em conta a diversidade de saberes e fazeres. 

Desta forma, a diversidade que marca o campo da EA pode contribuir de forma 

contundente para a consolidação de processos educativos significativos, promotores de 

transformações sociais e culturais, capazes de contribuir na construção de sociedades 

ambientalmente justas e sustentáveis, para todas e todos que compartilham da vida na Terra. 

Para Boff (2012) a sustentabilidade implica em uma ação humana que preserve as energias, 

as relações, que a Terra mantém com o Universo e os seus nutrientes, permitindo que ela siga 

fornecendo o sustento de forma equitativa para todos os seres, humanos e não-humanos. Para 

isso, é preciso romper com a perspectiva antropocêntrica que rege a nossa sociedade, e para 

tanto, precisamos desvelar esta realidade, compreendendo as conexões e interdependências 

que constituem os ambientes, as relações e as realidades socioambientais. 

Compreendemos que uma EA de perspectiva sistêmica pode contribuir para a 

formação de sujeitos que sejam capazes de desenvolver um olhar ecológico, mais abrangente, 

com a potência de perceber e conhecer os fios que tecem as teias da vida.  Ao apontar a 

necessidade de uma visão sistêmica, tal perspectiva pode desenvolver uma visão integradora, 

a fim de contribuir na formação integral do ser humano, visto que: 

 A visão sistêmica aposta na ideia de rede, de conexões intrínsecas, pois 

compreende que todos os objetos se constituem enquanto redes de relações. 

Sendo assim, o universo e o meio ambiente se caracterizam como uma rede 

inseparável de conexões, bem como a sua inteligibilidade decorre do 

desvelamento dessas relações (DUVOISIN; RUSCHEINSKY; 2002, p. 
116).   

 

Pensar a formação de educadores/as ambientais em uma perspectiva sistêmica e 

ecológica exige a abertura ao novo, o encontro com as diferenças e suas complexidades. E 

requer também uma formação interdisciplinar, na qual as diferentes áreas do saber se 

conectem, complementem, dialoguem, em busca de novos saberes e fazeres. De um saber 

especifico da EA, ou como nomeia Leff(2010), de um saber ambiental, “(...), que integre o 

conhecimento racional e o conhecimento sensível os saberes e os sabores da vida.” 

(p.200).  No entanto, para que uma EA se efetive e se consolide, possibilitando a construção 

de sociedades ambientalmente mais justas e sustentáveis, é preciso romper com a perspectiva 

fragmentada, predadora e excludente do atual sistema capitalista. É preciso uma mudança de 

paradigmas.  

 Entender que a vida é uma rede de relações, em que as dimensões estão imbricadas e 

em permanente diálogo. Para promover uma educação problematizadora e que seja capaz 
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efetivar nos sujeitos a consciência de comprometimento e exercício da cidadania, é essencial 

pensar de forma sistêmica, integradora e crítica, os processos de formação dos(as) 

educadores(as) ambientais.  

De acordo com Tristão (2012) a educação é uma área de intersecção entre diversos 

saberes, e sendo assim, não podemos pensar os problemas ambientais e educacionais a partir 

de uma perspectiva linear e hierarquizada, visto que a dimensão ambiental está associada a 

todas as dimensões humanas. O(A)educador(a) precisa estar preparado/a para lidar com a 

diversidade e saber conectar vida, conhecimento e culturas diferentes. Na concepção de rede, 

os diferentes espaços formativos, como a escola, a igreja, os sindicatos, a universidade, a 

família, a associação de bairros, as feiras, as Organizações não governamentais – enfim, todos 

os espaços de comunhão entre homens, mulheres, mediatizados pelo mundo - se tornam 

dinâmicos e capazes de propiciar a compreensão e articulação dos processos cognitivos com 

os contextos da vida. Problematizar tais experiências, ouvir e aprender com estes diferentes 

sujeitos e ambientes, pode contribuir para uma EA mais efetiva e transformadora.  

 Encerrando esta breve reflexão entendemos que se faz cada vez mais necessário 

estabelecermos um diálogo entre os diferentes saberes e fazeres, levando em conta a 

pluralidade de sujeitos e visões de mundo, valorizando as experiências cotidianas, o 

conhecimento teórico de forma articulada, construindo uma nova racionalidade, mais 

ambientalmente saudável, e na qual todos os sujeitos tenham espaço para participar e intervir 

nas realidades. Que a EA possa de fato dialogar com as diferentes realidades, contribuir o 

desvelamento destas e efetivar processos nos quais os sujeitos reconheçam as conexões que 

sustentam a vida, e construam coletivamente outras formas de ser e estar no mundo.  

Despedimo-nos desejando a todos e todas que não percam de vista a riqueza de nossas 

diferenças, e que partir delas possamos fortalecer os diálogos, as ações educativas e as redes 

que sustentam as nossas propostas de sociedades mais humanas, ambientalmente sustentáveis, 

equitativas e justas, para todos e todas, seres humanos e demais seres, que partilham conosco 

desta jornada. 

Abraços fraternos!  
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A Educação Ambiental é um campo da pesquisa científica que prioriza o diálogo, a reflexão e 

a ação entre diversos sujeitos, comunidades e populações em vulnerabilidade socioambiental. Ela 

está fundamentada no reconhecimento de que existem sociedades plurais e diversas e que essa 

percepção deve gerar solidariedade e reciprocidade entre os humanos, os não humanos e a natureza. 

Nesse sentido, as metodologias de pesquisa em Educação Ambiental são matéria de especial 

interesse, uma vez que estão fundadas nos princípios acima destacados, assim como na busca do 

diálogo com os grupos vulneráveis e na construção de ações compartilhadas que visem melhorar as 

condições de vida dessas populações. Junto a isso, refletir acerca das extensas e variáveis questões 

éticas implicadas no processo da pesquisa científica com seres humanos, não humanos e natureza 

se torna ponto central na Educação Ambiental, seja pela premente necessidade de reconfiguração 

das relações sociais, seja porque atualmente há a necessidade de aprovação dos projetos de 

pesquisa que envolvem intervenção com seres humanos junto aos comitês de ética em pesquisa, em 

suas diversas instâncias. 

Assim, este GT tem como objetivo propor o diálogo e a reflexão sobre relatos e experiências 

de pesquisa em Educação Ambiental que estejam pautadas em metodologias participativas como: 

investigação-ação-participante, pesquisa participante, pesquisa-ação, investigação temática, entre 

outras.  Todas elas tendo como base o diálogo, o compartilhamento de ideias com grupos vulneráveis 

e propondo ações para a reflexão crítica acerca dos problemas enfrentados por essas populações, 

além da elaboração conjunta de soluções possíveis. 

GRUPO DE TRABALHO 8 

Educação Ambiental, 

ética e metodologias 

de pesquisa 

participativa 
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A pesquisa-ação como possibilidade metodológica para a educação ambiental: Os 

saberes subalternos em evidência 
 

Lorena Santos da Silva1  

Carlos R. S. Machado2 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo mostrar caminhos metodológicos possíveis para a pesquisa no 

campo da educação ambiental utilizando as concepções da pesquisa-ação como forma de construção de uma 

metodologia mais solidária, participativa e problematizadora. Para tanto, apresenta-se o contexto no qual a 

pesquisa será desenvolvida, os sujeitos participantes e os recursos metodológicos pensados para a execução da 

mesma, traçando algumas reflexões sobre o ordenamento dos saberes, as experiências como professora na 

Educação de Jovens e Adultos do CAIC/FURG, assim como, o contexto vivido pela comunidade escolar da 

referida instituição.  Diante do desafio de considerar a diferença dos saberes como potência criadora, 

tensionamos o ordenamento e hierarquização dos saberes no solo epistêmico moderno. Concluímos evidenciando 

que uma abordagem participativa considera os saberes produzidos por diferentes sujeitos, dando possibilidade 

de questionar a condição de subalternidade dos saberes produzidos pelas comunidades periféricas.  
 

Palavras-chave: Pesquisa-ação; Metodologia; Educação Ambiental. 

 
 

Action research as a methodological possibility for environmental education: The 

subordinate knowledge in evidence 

Abstract: This work aims to show possible methodological paths for research in the field of environmental 

education using the concepts of action research as a way of building a more solidary, participatory and 

problematizing methodology. For that, it presents the context in which the research will be developed, the 

participating subjects and the methodological resources thought for the execution of the same, outlining some 

reflections on the ordering of the knowledge, the experiences as a teacher in the Education of Youth and Adults 

of CAIC / FURG, as well as the context experienced by the school community of that institution. Faced with the 

challenge of considering the difference in knowledge as a creative power, we tension the ordering and 

hierarchization of knowledge in modern epistemic soil. We conclude by showing that a participatory approach 

considers the knowledge produced by different subjects, giving the possibility to question the condition of 

subordination of the knowledge produced by the peripheral communities. 

Keywords: Action research; Methodology; Environmental education. 
 

 

La investigación acción como posibilidad metodológica para la educación ambiental: el 

conocimiento subordinado en evidencia 

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo mostrar posibles caminos metodológicos para la investigación en 

el campo de la educación ambiental utilizando los conceptos de investigación acción como forma de construir 

una metodología más solidaria, participativa y problematizadora. Para ello, presenta el contexto en el que se 

desarrollará la investigación, los sujetos participantes y los recursos metodológicos pensados para la ejecución 

de la misma, delineando algunas reflexiones sobre el ordenamiento del conocimiento, las experiencias como 

docente en la Educación de Jóvenes y Adultos del CAIC. / FURG, así como el contexto vivido por la comunidad 

escolar de esa institución. Ante el desafío de considerar la diferencia en el conocimiento como un poder creativo, 

tensamos el ordenamiento y jerarquización del conocimiento en el suelo epistémico moderno. Concluimos 

mostrando que un enfoque participativo considera el conocimiento producido por diferentes sujetos, dando la 

posibilidad de cuestionar la condición de subordinación del conocimiento producido por las comunidades 

periféricas. 

Palabras clave: Investigación para la Acción; Metodología; Educación ambiental 

 
1 lory.lorenasantos@gmail.com 
2 carlosmachado2004furg@gmail.com 
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Introdução  

Minha trajetória como professora da Educação de Jovens e Adultos no Centro de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC/ Rio Grande, instituição que possui 

vínculo institucional com a Universidade Federal do Rio Grande -FURG e com a Prefeitura 

Municipal de Rio Grande, fez com que meu olhar para os conhecimentos produzidos pelo 

crivo da ciência se tornasse muito mais questionador, do que receptivo. Isso porque, vi em 

muitas pesquisas apresentadas em formato de teses, dissertações, artigos científicos e livros 

que se dedicavam, prioritariamente, a indicar caminhos, formas de pensar e viver a educação 

e a educação ambiental que acabam por desconsiderar as diferentes realidades de cada 

comunidade escolar.   

Ao apresentarem formas com que os professores podem agir para garantir uma 

educação ambiental crítica, mostra no mínimo, a construção de uma ideia universal de sujeito, 

escola, educação e educação ambiental. Para Edson Luiz Linder (2012) a educação ambiental 

crítica articula-se a uma Pedagogia Humanista Freireana, que se objetiva ao esclarecimento e 

conscientização dos sujeitos para que entendam as relações de produção e consumo que 

implicam na utilização demasiada dos recursos naturais. Conscientizar teria por objetivo 

formá-los para serem capazes de opinar e agir na construção de uma sociedade com bases 

sustentáveis. Sendo assim, para o autor, “A Educação Ambiental se faz necessária para que as 

pessoas sejam esclarecidas e possam, de maneira consciente e cidadã, opinar sobre projetos 

que certamente influenciarão suas vidas e suas comunidades por muito tempo” (LINDER, 

2012, p. 16). Educar ambientalmente é entendido, nessa perspectiva, como forma de esclarecer 

os indivíduos sobre as problemáticas ambientais existentes na sociedade e ocasionadas pelos 

meios de produção, apresentando muitas vezes um único modo de compreender as relações 

socioambientais. 

É nessa conjuntura em que a educação ambiental é trabalhada em uma visão quase 

unilateral, pois apesar de considerar de suma importância o contexto dos educandos, as 

metanarrativas de uma perspectiva de educação ambiental, acaba por partir de uma ideia 

máxima sobre sustentabilidade, natureza, ser humano, trabalho e educação. Sendo que dentro 

de um mesmo contexto comunitário ou educacional temos sujeitos completamente diferentes, 

que a partir de seus contextos pensam e analisam as questões socioambientais sob uma ótica 

diferente. Diante disso, fica o questionamento se em muitas vezes, nós, pesquisadores e 

pesquisadoras, desse campo não acabamos por simplificar as questões socioambientais 

quando buscamos um ideal único de formação.  
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[...] percebemos uma ênfase dos freire(i)anos quase exclusivamente no diálogo, em 

particular entre aqueles que pesquisam educação ambiental. Isso se dá não apenas 

devido à sociedade historicamente opressora na qual vivemos desde 1500, tanto pela 

escravidão quanto pelos recorrentes golpes civis-militares (1889, 1930, 1945, 1964); 

mas também em função da ideia de verdade (seja religiosa-cristã, seja de um 

marxismo positivista), tão arraigada entre nós (inclusive entre os acadêmicos), 

influenciando até mesmo as políticas alternativas e induzindo-nos a pensamentos do 

único, de verdades (característico do pensar da direita e da hegemonia) 

(MACHADO & MACHADO, p. 61, 2017). 
 

Negaríamos a importância de compreender as questões socioambientais “[...] de 

maneira consciente e cidadã [...]” (LINDER, 2012, p. 16)? Com certeza não, pois o mote deste 

projeto está em mostrar que a conscientização e o exercício da cidadania não acontecem de 

um processo transcendental, em que basta mostrarmos a desigualdade social e as injustiças 

ambientais para que as pessoas participem ativamente na construção de uma sociedade 

sustentável, justa e igualitária. Certas comunidades vivem a desigualdade social e as injustiças 

ambientais no seu cotidiano, na luta pela sobrevivência, pela possibilidade de ter alimentação, 

educação, moradia, saneamento básico, segurança e saúd, lutas que por si só já mostram 

práticas de resistência diárias. Nesse contexto, é que questionamo-nos, viver, nesse cenário, 

não nos ensina sobre educação ambiental? É disso que se trata, quando nos propomos colocar 

em evidência o que uma comunidade periférica tem a nos ensinar sobre educação 

ambiental.      

Ao voltamos nosso olhar para as especificidades da comunidade escolar do CAIC, 

vemos que essa instituição atende uma comunidade periférica, localizada na zona oeste da 

cidade de Rio Grande e que possui uma realidade em que presenciamos crianças, jovens e 

adultos em situação de extrema vulnerabilidade social, na qual direitos fundamentais coletivos 

e individuais, como à dignidade, à igualdade, à segurança, garantidos no art. 5º da Constituição 

Federal Brasileira (BRASIL, 1988), são negados diariamente. 

Essa constatação parte tanto do meu envolvimento com essa comunidade, quanto com 

dados obtidos a partir das autoras Fernanda da Fonseca Pereira e Márcia Alves da Silva (2019) 

que ao se debruçarem sobre a violência de gênero nesta comunidade, evidenciam o perfil das 

famílias participantes da pesquisa, que totalizam o número de 101 famílias. Os dados 

coletados mostram que muitas famílias estão em situação de extrema pobreza ou pobreza. As 

autoras evidenciam a dificuldades de definir tais conceitos, uma vez que não há um indicador 

oficial e, por isso, se utilizam do fato da maioria massiva das famílias serem usuárias do 

Programa Bolsa Família. O Programa define que famílias em situação de extrema pobreza são 

as que possuem uma renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 e as famílias em situação de 
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pobreza são as que possuem renda mensal entre R$89,01 e R$ 178,00 por pessoa 

(SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2020).  

 Ainda considerando os direitos fundamentais aos quais são negligenciados a essa 

comunidade, verificamos que o acesso e permanência na escola também evidenciam a 

dificuldade de garantia e direitos institucionalmente normatizados. As autoras mostram que 

“[...] a grande maioria, 82%, possuem o ensino fundamental incompleto, enquanto apenas 9% 

possuem o ensino fundamental completo e outros 9% possuem o ensino médio completo” 

(PEREIRA & SILVA, p. 11, 2019). Tanto a garantia à igualdade, quanto à dignidade, são 

negados a essa comunidade, uma vez que a baixa escolarização é preconizadora de jornadas 

de trabalho exaustivas, baixos salários e a suscetível ausência de direitos trabalhistas. 

Perguntamo-nos até que ponto os conhecimentos produzidos pelo campo da educação 

ambiental levam em consideração outros saberes que não estão na ordem científica? A essa 

resposta, trago minha vivência de professora pesquisadora desse campo para construir a 

hipótese de que esses saberes não são úteis para o campo, salvo na condição de evidenciar o 

quanto precisamos ensinar o outro o que é a educação ambiental “verdadeira”. 

O interesse direcionado aos discursos, também instauradores da episteme de cada 

momento histórico, permite perceber que das narrativas metafísicas à busca pela exatidão da 

ciência moderna, a humanidade ocidental teve por objetivo primeiramente explicar os 

fenômenos naturais, físicos e biológicos. Nesse quadro epistêmico que se configura a partir 

das ciências, o campo das humanas, inclusive a Educação – se constituíram por meio de uma 

epistemologia positivista para explicar e validar os conhecimentos referentes aos fenômenos 

sociais, políticos, culturais, etc.  

Quando nos deparamos com perspectiva de educação ambiental que preza pela 

conscientização dos sujeitos, poucas vezes, problematizamos esse posicionamento quanto à 

busca por uma universalidade das consciências e, por conseguinte, do pensar, ser e agir 

humano. Ainda que embasada em um desejo de emancipação, o diálogo que se constrói na 

busca pela conscientização baseia-se no idealismo de pensamento, de vida e de 

posicionamento. Ao invés de uma emancipação que parta dos conflitos gerados pelas 

diferenças, o diálogo que busca o consenso estará na ordem da construção de um ideal de 

pensamento que paira sob a vontade da universalidade e não da potência da problematização, 

enquanto modo de contestar, discutir e contrapor diferentes formas de vida, classe social, 

condições econômicas, educacionais e culturais.  
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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 

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, p. 256, 

2013). [Acréscimo do autor] 
 

 A educação ambiental precisa transcender as metanarrativas educacionais, 

considerando a diferença como potência criadora, o conflito como mote para pensar outros 

modos possíveis de produzir saberes, modos de vida e pensamentos alicerçados na 

flutuabilidade da diversidade.  É buscando mostrar modos possíveis de pesquisa, a partir da 

perspectiva metodológica da pesquisa-ação que apresentamos as concepções e recursos que 

fluem em uma pesquisa que se sustenta na participação mútua para sua construção. 

 

Concepções, investigação e organização da pesquisa-ação no contexto da educação 

ambiental 

Pensar na comunidade escolar que constitui o CAIC leva, necessariamente, a pensar 

sobre os reflexos da injustiça ambiental. Ao abranger a comunidade do Bairro Castelo Branco 

II vê-se as consequências históricas das injustiças ambientais, uma vez que o bairro surgiu das 

famílias despejadas de parte do Bairro Getúlio Vargas entre o período de 1970 e 1980. Ainda 

vemos os reflexos de tais injustiças como a falta de saneamento básico, pouca capacidade 

econômica que firmam as situações de extrema pobreza.  

 Quando olhamos para os documentos oficiais que discutem, organizam e em alguma 

medida constituem a educação ambiental, vemos que as perspectivas críticas estão presentes 

tanto na Política Nacional de Educação Ambiental, como também, no Programa Nacional de 

educação Ambiental. Com isso, vale pensarmos, se o Estado age como incentivador dos 

empreendimentos, utilizando a educação ambiental como “[...] parte de suas estratégias, 

apesar de serem decorrentes de medidas mitigadoras e compensações ambientais pífias se 

comparadas com o impacto e a destruição ambiental [...]” (SANTOS, GONÇALVES & 

MACHADO, p. 196, 2015) a educação ambiental, a parti do olhar governamental, ou seja, 

alinhadas às perspectivas críticas estariam ao lado da hegemonia epistemológica, econômica 

e social. 

Para uma pesquisa que busca investir nos saberes produzidos entre sujeitos que 

constituem a Educação de Jovens e Adultos do CAIC nos tensiona a pensar em metodologias 
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que criem, em primeiro lugar, condições de possibilidade para a ação junto ao arcabouço 

teórico que não se desprende da ciência, mas abre arestas de pensamentos/ações verossímeis. 

É disso que se trata, quando buscamos trabalhar com a Pesquisa-Ação.  

De acordo com Michel Thiollent (1988, p. 7) a pesquisa-ação está “[...] associada a 

diversas formas de ação coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou de 

objetivos de trsnformação”. Neste cenário metodológico vale perguntarmo-nos, qual o 

momento da transformação e qual o momento da crítica? Embasados em Michel Foucault 

diríamos que não há momentos distintos, a transformação ocorre mediante a possibilidade de 

problematizar.  

 
[...] não há um tempo para a crítica e um tempo para a transformação. Não há os que 

fazem a crítica e os que transformam, os que estão encerrados em uma radicalidade 

inacessível e aqueles que são obrigados a fazer concessões necessárias ao real. Na 

realidade, eu acredito que o trabalho de transformação profunda pode apenas ser 

feita ao ar livre e sempre excitado por uma crítica permanente (FOUCAULT, 2010, 

p. 357). 
 

Diante das palavras do autor, não tratamos, nessa pesquisa, de apresentar um produto 

final, que indique a resolução final do problema, mas impulsionar e tensionar os jovens e 

adultos que compõem o coletivo da pesquisa de pensar sobre o seu contexto socioambiental e 

instigar a produção de saberes da educação ambiental sem ajuizá-los em mais corretos ou mais 

críticos, mas saberes oriundos dos movimentos populares que ultrapassam as limitações que, 

ainda hoje, permeiam a produção do conhecimento científico. 

 

Resultados e discussões 

Na ordem da metodologia de pesquisa qualitativa utilizamos como método a pesquisa-

ação, uma vez que o cenário na qual a pesquisa se realiza é parte constitutiva do que sou, 

professora na Educação de Jovens e Adultos, assim como, do objetivo que nos empenháramos 

em atingir, compreender e aprender com os saberes que a comunidade escolar da Educação 

de Jovens e Adultos da E.M.E.F. Cidade do Rio Grande pode nos ensinar sobre a educação 

ambiental. Para chegar a esse objetivo é que precisamos de um método que coloquem ambos 

sujeitos da pesquisa em situação de aprendizagem e produção de conhecimento. 

Em um momento exploratório da pesquisa, recorreremos ao Projeto Político-

Pedagógico do CAIC para compreender a contextualização, não só da instituição, mas da 

comunidade que constrói a mesma, buscando relacionar com as experiências prévias como 

professora e coordenadora na modalidade da EJA, dessa instituição escolar. Não olharemos 
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especificamente para o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, voltaremos 

nossa atenção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio Grande que 

compõem a frente de ação educacional do referido centro, como também a realização do 

Estado da Arte, para que seja possível visualizarmos como os saberes subalternos estão sendo 

tratados nas pesquisas científicas alinhadas à educação ambiental.  

Ao contrário de Gayatri Spivak (2010) que realiza suas análises partindo da divisão 

internacional do trabalho e os pilares do capitalismo global para mostrar como determinados 

sujeitos possuem mais chances de falar, de serem ouvidos e contarem a sua história, utilizando 

principalmente a categoria trabalhadora. Aqui, partimos da categoria estudante, para analisar 

a condição de subalternidade dos sujeitos focando, especialmente, na produção dos 

conhecimentos científicos que operam em uma lógica de exclusão dos saberes que são 

produzidos na ordem de uma formação discursiva que possuem sujeitos legitimados para 

apresentar, discutir e analisar os fenômenos naturais, sociais, ambientais, educacionais, 

históricos e biológicos, sejam eles compreendidos como cientistas, intelectuais ou 

professores.    

 Ao utilizarmos do método da pesquisa-ação consideramos dois aspectos que 

movimentam os limiares desse projeto: a capacidade de articular a aprendizagem à 

investigação e de conceber uma relação multiforme entre os saberes formais e informais. 

 Quando nos propomos a utilizar de seminários com grupos de estudantes, não 

concebemos um saber superior a outro, contrariando a lógica cartesiana, nos amparamos na 

concepção de que os saberes construídos nas bases das experiências dos participantes possuem 

elementos que o olhar científico da educação ambiental, por vezes, desconsidera. É a potência 

desse encontro que buscaremos mostrar. Contribuindo, assim, para a aprendizagem de todos 

os participantes, interessados e pesquisadores. 

Não utilizamos a ideia de representatividade, pois entendemos que nossa condição de 

pesquisadores não nos permite falar pelos participantes da pesquisa, uma vez que se trataria 

de uma falsa representatividade que perpetua a condição de subalternidade. Os participantes 

da pesquisa possuem condições de se auto-representearem em sua maneira própria de se 

expressarem, utilizando suas explicações e sua cultura. Se considerarmos que os sujeitos 

subalternos precisam de um modo específico de compreender a educação ambiental, 

estaremos apenas fantasiando uma emancipação que continua a manter essencialismos e 

imperialismos que causam uma violência epistêmica  
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Não se trata de dar voz aos sulbaternos, referendando à discussão traçada por Gayatri 

Spivak (2010), mas de saber ouvir, uma vez que “[...] a atitude dos pesquisadores é sempre 

uma atitude de ‘escuta’ e de elucidação dos vários aspectos da situação, sem imposição 

unilateral de suas concepções próprias” (THIOLLENT, 1988, p. 17). Com a escuta, a ação se 

faz presente, é nesse sentido que os encontros com os jovens e adultos se faz necessário, para 

promover um espaço que potencialize a problematização dos saberes que se produzem a partir 

das vivências e convivências em diferentes contextos, família, escola, trabalho e comunidade. 

 
Outra qualidade da pesquisa-ação consiste no fato de que as populações não são 

consideradas como ignorantes e desinteressadas. Levando a sério o saber espontâneo 

e cotejando-o com as “explicações” dos pesquisadores, um conhecimento descritivo 

e crítico é gerado acerca da situação, com todas as sutilezas e nuanças que em geral 

escapam aos procedimentos padronizados (THIOLLENT, 1988, p. 24).  
 

 Por meio da perspectiva da pesquisa-ação não buscamos trazer um saber pronto 

e universal da educação ambiental, o que esse campo produziu no limiar do conhecimento 

científico é de suma importância para a sua legitimação científica, todavia os saberes 

subalternos ou sujeitados, pensando em Michel Foucault (2010), é nossa frente de defesa nessa 

pesquisa. Não buscamos extremos, mas a tenuidade de reconhecer os saberes subalternos, 

como potência criadora para o campo científico da Educação Ambiental. Nessa caminhada a 

diferença torna-se o meio pelo qual vemos a multiplicidade muito mais produtiva do que o 

consenso.  

 

Considerações finais 

Quando nos propomos a discutir a hierarquização dos saberes formais em relação aos 

saberes informais nos propomos a conhecer, ouvir, aprender, vendo esse processo de maneira 

multilateral, uma vez que a abordagem unilateral que tendesse para qualquer um dos saberes 

manteria intacta a verticalidade dos saberes em relação a um Regime de verdade, como 

também entraríamos em um terreno pouco produtivo de negação da ciência.  

A pesquisa-ação, ao propor o alinhamento do estudo teórico ao planejamento e ação 

no interior do contexto onde se dará a pesquisa, pressupõe a compreensão de que não há 

desvinculação entre os saberes do pesquisador e da comunidade participante. A potência da 

pesquisa está, justamente, no encontro da diferença, no conflito de ideias, na problematização 

de saberes.  
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Com isso, valorizamos antes os saberes que se produzem no compartilhamento de 

diferentes olhares do que os conhecimentos que, de antemão, definem o que e como entender 

a educação ambiental.  
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O “Cuidado Concreto” como possibilidade de vida ambiental diante da crise 
 

João Eduardo Lamim 1 

 

Resumo: O presente artigo apresenta a conservação da vida ambiental através da concretização do cuidado 

diante das instabilidades éticas atuais. A partir das reflexões de Leonardo Boff, pode-se enxergar a dialética da 

crise no mundo atual: as atitudes humanas como responsável pela destruição e/ou construção da vida em sua 

integralidade. Um dos expoentes da crise atual, manifesta pelas irresponsabilidades dos discursos e práticas de 

cuidado diante da pandemia do COVID-19, revelam que pequenos gestos negligenciados podem condenar a 

conservação da sustentabilidade da vida social. Através da metodologia bibliográfico reflexiva, reunindo escritos 

importantes de Boff no campo da sustentabilidade e da ética, é possível reconstruir um caminho de reconexão 

do ser humano com as diversas manifestações da vida através do “cuidado” concreto e responsável. 

 
Palavras-chave: Cuidado concreto; Sustentabilidade social; Ética; COVID-19. 
 

 

The “Concrete Care” as a possibility of environmental life in the face of the crisis 
 

Abstract: This article presents the conservation of environmental life through the implementation of care in the 

face of current ethical instabilities. From the reflections of Leonardo Boff, one can see the dialectic of the crisis 

in the current world: human attitudes as responsible for the destruction and / or construction of life in its entirety. 

One of the exponents of the current crisis, manifested by the irresponsibility of speeches and care practices in 

the face of the COVID-19 pandemic, reveals that small neglected gestures can condemn the conservation of the 

sustainability of social life. Through the reflective bibliographic methodology, bringing together important Boff 

writings in the field of sustainability and ethics, it is possible to reconstruct a path of reconnecting the human 

being with the various manifestations of life through concrete and responsible “care”. 

 
Keywords: Concrete care; Social sustainability; Ethic; COVID-19. 
 

 

El “Concrete Care” como posibilidad de vida ambiental ante la crisis 
 

Resumen: Este artículo presenta la conservación de la vida ambiental a través de la implementación de cuidados 

ante las inestabilidades éticas actuales. De las reflexiones de Leonardo Boff se puede ver la dialéctica de la crisis 

en el mundo actual: las actitudes humanas como responsables de la destrucción y / o construcción de la vida en 

su totalidad. Uno de los exponentes de la crisis actual, manifestada por la irresponsabilidad de los discursos y 

prácticas de cuidado ante la pandemia COVID-19, revela que pequeños gestos desatendidos pueden condenar la 

conservación de la sostenibilidad de la vida social. A través de la metodología bibliográfica reflexiva, que reúne 

importantes escritos de Boff en el campo de la sostenibilidad y la ética, es posible reconstruir un camino de 

reconexión del ser humano con las diversas manifestaciones de la vida a través de un “cuidado” concreto y 

responsable. 

 
Palabras clave: Cuidado concreto; Sostenibilidad social; Ética; COVID-19. 
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Introdução 

Em tempos turbulentos como os vivenciados na época da pandemia do Coronavírus, nos 

deparamos com uma crise sem precedentes na história da humanidade, obrigando a população 

mundial ao isolamento e ao distanciamento social. Além de representar uma crise nas 

cotidianeidades individuais, a pandemia representa um momento de convergência mundial de 

uma crise social, com sérios e irreversíveis marcas nos variados campos da existência. Um 

momento de grande vulnerabilidade expõe as feridas sociais já existentes no interior de todas 

as sociedades. A crise, que faz parte da trajetória humana, purifica e traz lições profundas para 

os indivíduos e para as nações. Nesse contexto, justificam os esforços e reflexões de tantas 

pessoas, incluindo o filósofo e teólogo Leonardo Boff, que se comprometem com uma 

reflexão crítica da realidade, almejando a reconexão do ser humano com as demais 

manifestações da vida no universo. Se por muito tempo histórico a condição humana se 

colocou como legisladora e exploradora da vida na Terra, mais do que nunca, num tempo de 

crise social sem precedentes, é preciso reencontrar novos caminhos e possibilidades de refazer 

o caminho da vida em sua integral dimensão. 

Diante dos atuais contextos de crises e discursos e tentativas de reflexão crítica, pode-

se perguntar: quais as possibilidades possíveis de reconexão entre as formas de vida da Terra? 

Como refazer a tessitura da visa social sustentável? Que impactos enfrentar no pós-pandemia 

e como encarar o “novo normal”? O presenta trabalho, resultado das reflexão do Curso de 

Filosofia, apresentado como trabalho final e adaptado para o contexto atual, abordará a 

problemática da “ética do cuidado” em três partes: primeiro refletirá acerca  da questão da 

crise como possibilidade de superação; em segundo lugar abordará a reflexão de Boff e outros 

autores acerca das possibilidades de superação das crises, especialmente de cunho ambiental-

social; e finalmente, numa terceira parte, apresentar-se-á o “Cuidado Concreto” como um 

caminho de reconexão, especialmente do ser humano, com as realidades e valores 

fundamentais da preservação de uma vida social sustentável.  

A saída para a crise social e ambiental apresentada por Boff é fecunda e produz mudança 

quando assumida e aplicada. Algumas obras principais usadas como base para tal pesquisa 

foram: Ética da Vida (2000), Saber Cuidar (1999) e Ética e moral: a busca dos fundamentos 

(2003). Com esta reflexão espera-se alcançar uma proposta crítica para reinterpretação mais 

integrativa dos problemas sociais, especialmente advindos com a crise da pandemia do 

Coronavírus, e a possibilidade de encontrar caminhos comuns de preservação sustentável de 

todas as formas de vida nas várias dimensões da existência ambiental. 
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A crise 

Quando se lança um olhar reflexivo sobre a realidade percebe-se que, no seu processo 

histórico, ela sofreu inúmeras mudanças. O próprio mundo que o ser humano faz parte, 

entendido como uma “Casa Comum” da raça humana, está em constante mudança. Todos os 

dias se renova, refaz e reanima os seres que nela habitam com uma força originária, a força da 

vida, que permeia todas as dimensões possíveis. A vida, presente em tudo, faz com que tudo 

se transforme continuamente e funcione de modo relacionado, ou seja, que um dependa do 

outro para continuar a existir e se renovar. O filósofo e teólogo brasileiro Leonardo Boff tece 

sua reflexão nesta perspectiva de que se vive um tempo de mudanças e crises e que o ser 

humano tem um papel fundamental para a mudança, quando é capaz de uma visão holística e 

concreta da realidade.  

A proposta de um desenvolvimento sustentável já é antiga, porém permanece sempre 

atual como saída para uma vivência digna e autêntica que o ser humano pode dar diante da 

realidade em que está situado. Quando se fala em sustentabilidade pensa-se logo na dimensão 

ecológica, como meio de relação homem-natureza. Porém ela é mais ampla e envolve outras 

tantas realidades humanas. Félix Guatarri (1988), na sua abordagem pós-estruturalista, 

compreende o conceito de “ecologia” em 3 diferentes dimensões:  

 
[...] a ambiental que se ocupa com o meio ambiente e as relações que as várias 

sociedades históricas entretêm com ele, ora benevolentes, ora agressivas, ora 

integrando o ser humano na natureza, ora distanciando-o; a social que se ocupa 

principalmente com as relações sociais como pertencentes às relações ecológicas, 

pois o ser humano pessoal e social é parte do todo natural e a relação para com a 

natureza passa pela relação social de exploração, de colaboração ou de respeito [...]; 

por fim, a mental que parte da constatação de que a natureza não é exterior ao ser 

humano, mas interior, na mente, sob forma de energias psíquicas, símbolos, 

arquétipos e padrões de comportamento que concretizam atitudes de agressão ou de 

respeito e acolhida da natureza.  (GUATARRI, 1988, p. 23. grifos do autor). 
 

Perante tal compreensão de “ecologia integral”, constata-se atualmente uma forte e 

imperante crise de valores. Deveria ser papel do ser humano ser responsável pela vida presente 

em todas as coisas e dimensões, preservando, e garantindo vitalidade e dinamismo ás relações 

básicas, seja no meio social, cultural, econômico e ambiental. Em contraponto, o que mais 

presenciou-se, especialmente no contexto da pandemia do COVID-19, foi justamente o 

contrário. A pandemia gerou um colapso axiológico, contrapondo valores vitais em discursos 

e práticas oficiais e cotidianas, resultando em ataques não sustentáveis ambientalmente.  

Diante da atual crise faz-se mais que urgente uma experiência vivencial sustentável 

integral, ou seja, fazer com que todas as dimensões humanas (social, política, econômica, 
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cultural e ecológico-ambiental) satisfaçam as necessidades presentes da própria pessoa, do seu 

meio vivencial e de sua moradia e ainda garanta a continuidade de tais recursos de forma digna 

e sadia às futuras gerações.  

Quando se fala na crise que atinge o século presente, em especial na dimensão ecológica 

da Terra, logo urge a necessidade de medidas para devolvermos à vida sua originária eficácia. 

Mas é preciso encontrar o fundamento de tal crise, para podermos aplicar o remédio na raiz 

do problema, e então tentar reverter o quadro de crise em crescimento e desenvolvimento 

autêntico. 

 
A sociedade contemporânea, chamada sociedade do conhecimento e da 

comunicação, está criando, contraditoriamente, cada vez mais incomunicação e 

solidão entre as pessoas. A Internet pode conectar-nos com milhões de pessoas sem 

precisarmos encontrar alguém. Pode-se comprar, pagar contas, trabalhar, pedir 

comida, assistir a um filme sem falar com ninguém. Para viajar, conhecer países, 

visitar pinacotecas não precisamos sair de casa. Tudo vem à nossa casa via on line. 

(BOFF, 1999. p. 11.). 
 

Uma relação autêntica entre os humanos e do próprio homem com seu meio foi 

esfacelada e vem degradando-se ainda mais nas experiências vivenciais das pessoas. Quando 

se volta unicamente para si, o ser humano faz de tudo o que lhe rodeia um objeto do qual 

pensa poder-se utilizar para conseguir o que quer. Esta mentalidade, inaugurado pelos 

instintos de poder e de dominação, pode ser denominada “antropocentrismo”. Colocando-se 

no centro, o ser humano aproveita-se de forma irresponsável das coisas e faz da natureza sua 

servidora, pensando que tudo deve girar em torno de si e servi-lo em todas as suas vontades. 

“O antropocentrismo considera o ser humano rei/rainha do universo. Considera que os demais 

seres só têm sentido quando ordenados ao ser humano; eles estão aí disponíveis ao seu bel-

prazer” (BOFF, 2000, p. 29).  Ainda mais: a característica antropocêntrica atual, de viés 

econômico e liberal, coloca o homem como inimigo da natureza, já que faz a pessoa pensar 

única e exclusivamente em si e em seus interesses e despreocupar-se com o outro e com a 

natureza, atribuindo a si papel transcendental. Esta postura é constatada numa leitura crítica 

das posições de grandes potências mundiais no enfrentamento da pandemia do Coronavírus. 

“No imaginário dos fundadores da sociedade moderna antropocentrada, o 

desenvolvimento movia-se dentro de dois infinitos: o infinito dos recursos naturais e o infinito 

do desenvolvimento rumo ao futuro” (BOFF, 2000, p. 28). Porém tal utopia mostrou-se 

ilusória, já que se constata, na escassez e falta dos recursos naturais evidenciados atualmente, 

que os recursos da Terra são limitados e finitos. Assim, da mesma forma o desenvolvimento 

futuro também pode ser limitado. A ciência técnica que visavam o progresso a todo custo 
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esqueceu-se que, para ser eficaz e contínua, precisava também ser sustentável. Tornaram-se 

assim, vorazmente destrutivas, entendendo a Terra como um objeto. Resultado da mentalidade 

liberal universal de exaltação da individualidade e competição do mercado,  

 
toda a Terra foi reduzida a ser capital natural, um conjunto de recursos para a 

acumulação e benefício, primeiro para os setores que detinham a propriedade 

privada destes recursos e em segundo plano para os outros. E os trabalhadores foram 

reduzidos a capital humano. O resultado atual é devastador. As relações sociais hoje 

a nível mundial são de grande destrutividade da natureza e de grande exclusão 

social. Predomina uma relação injusta e humilhante diante da Terra. [...] Grita a 

Terra e gritam os pobres, ambas vítimas da injustiça social e da injustiça ecológica. 

(BOFF, 1995, p. 76). 
 

Este grito que clama a Terra, angustiada pelas dores causadas durante tanto tempo de 

civilização humana irresponsável, especialmente nas irresponsabilidades das políticas 

públicas durante a pandemia, é fruto de uma construção social que, principalmente na 

atualidade, não considera como primordial a vida, mas os prazeres individuais e os instáveis 

lucros possíveis da competição econômica, que impedem o desenvolvimento da vida como 

uma teia de relações. Os ataques à vida integral ambiental se constituem, atualmente, de 

ataques socialmente construídos e oficialmente organizados, de teores objetivistas e 

coisificantes. Porém a reflexão crítica não permite pessimismos estagnadores. Toda crise, 

ambiental-social, é oportunidade de crescimento. 

 

A possibilidade 

A ética atual não pode mais continuar a sustentar-se com base nos valores falsos que até 

então eram absolutizados: centralidade e referência no homem e na razão, exploração para o 

consumo, infinitude dos recursos naturais, matematização da natureza para aproveitamento 

esgotativo, seguranças nas cifras e resultados monetários. Segundo Hans Jonas (2006), a ética 

antiga “[...] fundava-se e acontecia apenas dentro dos limites do ser humano, não afetando a 

natureza das coisas extra-humanas. A natureza não era objeto da responsabilidade humana, 

pois cuidava de si mesma. A ética tinha a ver apenas com o aqui e o agora” (JONAS, 2006, p. 

18). A experiência feita até agora revela que este modelo de sociedade e de construção de 

pensamento não cabe mais à necessidade atual. É preciso transformar todo quadro de 

destruição já vivido em ações e vivências autenticamente sadias e vivas, que garanta dinâmica 

e vitalidade à realidade presente, à sociedade e à convivialidade dos seres humanos entre si e 

com a natureza. 
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Fala-se de uma transformação de modo de vida, de maneiras de viver, pensar e se 

relacionar. Assim, cria-se um pano de fundo novo, capaz de ajudar a enveredar “pelo caminho 

do pensamento crítico, da reflexão fundamentada não mais nos falsos valores, mas nos valores 

que garantam uma base sólida para uma harmônica convivialidade” (BOFF, 2010, p. 

98.).  Pelo instrumento do raciocínio e reflexão filosófica podemos elencar pontos e pistas de 

ações práticas que permitam uma crítica e integral experiência ser humano-Terra. A filosofia 

permite pensar e refletir as partes da realidade com um olhar aberto à integralidade. Assim os 

resultados podem ser efetivos, certos e abrangentes, modificando toda a realidade, em todas 

as dimensões com a maneira mais adequada para cada situação. 

A partir das perspectivas já apresentadas pode-se delinear um princípio necessário e 

comum para uma mudança no aspecto concreto da realidade em crise: a crise ecológica que 

se presencia só pode ser modificada por uma mudança social e mental. “O maior sintoma que 

aponta para tal crise que falamos é o descuido” (BOFF, 1999, p. 19). Pode-se apontá-lo em 

várias dimensões: descuido com a vida e saúde material e mental das crianças, descuido com 

o sistema educacional vigente, descuido com a dignidade dos empregados, com os 

desempregados e principalmente descarte dos aposentados; descuido com os migrantes, com 

os imigrantes, com o sistema de habitação em especial daqueles que não tem renda social 

adequada; descuido com a própria maneira de vestir, de morar e de falar que revelam o 

descuido com a saúde mental e psicológica de grupos sociais; descuido com a coisa pública, 

com a vida moral da política e com a organização social; descuido com a espiritualidade, com 

o sentimento religioso das pessoas, com dimensão interior das pessoas; e, enfim, descuido e 

desrespeito com a dignidade da vida, força matriz, animadora e fundamental da dinâmica em 

que estão inseridos os seres humanos e toda Terra.  

Ao que se percebe hoje (difusão dos falsos valores e desrespeito à vida no período da 

pandemia) não temos outra saída senão uma profunda e urgente conversão de vida e 

mentalidade para uma ecologia ambiental, social e mental integrada e integradora, para 

vivências sustentáveis aos humanos e à Terra, para sistemas e tecnologias capazes de conectar 

e interligar dimensões e realidades, para conscientização de que a Terra é viva e precisa da 

colaboração de todos. Enfim, requer-se um processo que protagonize não mais destruição, 

mas promoção da vida em toda sua diversidade e realidade holística. 

 
Chegamos a um ponto em que a biosfera está à mercê de nossa decisão. Se queremos 

continuar a viver, temos que querê-lo e garantir as condições adequadas. Estimativas 

otimistas estabelecem como data-limite para esta decisão o ano de 2030. A partir daí 

a sustentabilidade do sistema Terra não estaria mais garantida. E aí iríamos ao 
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encontro de uma crise cujo desfecho é imponderável. [...] a escolha é nossa: ou 

formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa 

destruição e da diversidade da vida. (BOFF, 2003, p. 13-14). 
 

Ao longo de toda história foram os próprios humanos que, por irresponsabilidade e 

incoerência, acabaram por esgotar e explorar sem nenhuma precaução com os recursos que a 

Terra oferecia para o sustento e manutenção da vida. Agora, por meio de uma reflexão 

profunda e fundamentada e de práticas efetivas e aplicáveis é papel do mesmo humano que 

vive na Terra em comunidade tomar as decisões corretas e optar pelo respeito e preservação 

da vida. “O perigo é global. A salvação deve ser global também” (BOFF, 2000, p. 210).   Não 

se pode ignorar a destruição empregada até agora; mas é preciso tomá-la como um exemplo a 

não repetir. Precisa-se 

 
[...] refazer o caminho de volta, rumo à casa-materna comum e irmanarmo-nos com 

todos os seres. [...] Para isso o ser humano precisa se reencantar com a natureza e o 

universo. Esse reencantamento não irrompe por ele mesmo. Ele emerge a partir de 

uma nova experiência espiritual e um novo sentido de ser. (BOFF, 2003, p. 17-

18.).    
 

Para que toda essa reviravolta possa acontecer, para que essa conversão do coração, 

mente e ações possa ser efetivada no estilo de vida das pessoas e da sociedade, faz-se mister 

um reencantamento, um reenamoramento pela Terra, pela natureza e pela biodiversidade. 

Reconhecer que não se pode fazer nada por si é o ponto inicial para a mudança. A Terra não 

é um corpo estranho de nós. Este processo de identificação que nos conduz ao reencantamento 

pela vida nos abre a uma perspectiva nova e audaz: de que todos são a própria Terra. 

 
Pertencemos à Terra; somos filhos e filhas da Terra; somos Terra. Daí que homem 

vem de húmus. Viemos da Terra e a ela voltaremos. A Terra não está à nossa frente 

como algo distinto de nós mesmos. Temos a Terra dentro de nós. Somos a própria 

Terra que na sua evolução chegou ao estágio de sentimento, de compreensão, de 

vontade, de responsabilidade e de veneração. Numa palavra: somos a Terra no seu 

momento de auto-realização e de autoconsciência. (BOFF, 1999, p. 72). 
 

Assim, o próprio ‘sentir-se Terra’ se abre como uma nova dimensão e possibilidade para 

um reencantamento por ela; faz de cada um atentos à ela como a si mesmos; sabendo o que é 

necessário e bom a si, saberemos também o que é bom em relação à Terra.  

 
Sentir que somos Terra nos faz ter os pés no chão. Faz-nos desenvolver uma nova 

possibilidade para com a Terra, seu frio e calor, sua força, às vezes ameaçadora, às 

vezes encantadora. Sentir a Terra é sentir a chuva na pele, a brisa refrescante no 

rosto, o tufão avassalador em todo o corpo. Sentir a Terra é sentir a respiração às 

entranhas, os odores que nos embriagam ou nos enfastiam. (BOFF, 1999, p. 76). 
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E saber que tudo isso é dado de graça à humanidade gera um grande peso de 

responsabilidade. Ter a beleza da vida da Terra por gratuidade do Criador e saber que ela 

depende do zelo dos seres humanos, de sua atenção e sensibilidade, faz que cada um se sinta 

importante, como protagonistas de uma nova era ecológica. Assim o viver, ás vezes rotineiro, 

se embeleza e enternurece com estas pequenas singelezas da força vital da Terra. 

 
Sentir a Terra é sentir seus nichos ecológicos, captar o espírito de cada lugar, inserir-

se num determinado local, onde se habita. Habitando, nos fazemos de certa maneira 

prisioneiros de um lugar, de uma geografia, de um tipo de clima, de regime de 

chuvas e ventos, de uma maneira de morar e de trabalhar e de fazer história. Ser 

Terra é ser concreto, concretíssimo. Configura o nosso limite. Mas também significa 

nossa base firme, nosso ponto de contemplação do todo, nossa plataforma para poder 

alçar vôo para além desta paisagem e deste pedaço de Terra. (BOFF, 1999, p. 76-

77). 
 

Por isso é tão importante cultivar uma visão do todo e a consciência holística. Falando 

holisticamente, “[...] as diferenças revelam a complexidade e a riqueza única da humanidade” 

(BOFF, 2010, p. 98).  E toda esta diferença e riqueza “[...] convergem para aquilo que é do 

interesse coletivo, como a salvaguarda do patrimônio natural e cultural comum e a 

manutenção de reprodução e desenvolvimento da vida humana e de todas as outras formas de 

vida e de ser” (BOFF, 2010, p. 98).  Estar inserido num determinado contexto e em 

determinada geografia, deve fazer cuidar do “pedaço” local e atingir o todo, já que a força da 

vida funciona como uma rede, interligada e interconectada. Justamente  

 
[...] a perspectiva holística não significa o somatório dos pontos de vista (que são 

sempre a vista de um ponto), mas a capacidade de ver a transversalidade. Quer dizer, 

a capacidade de detectar os inter-retrorrelacionamentos de tudo com tudo. 

Economia, gestão e cálculo têm a ver com filosofia, física, arte e religião. Nada 

existe justaposto ou desvinculado do todo. (BOFF, 2010, p. 98).   
 

Este ver holístico não quer dizer o fundar uma nova ética, novos paradigmas e conjuntos 

de modos de vida desconectados ou separados, mas perceber nas entrelinhas de tudo o que já 

existe aquela boa intenção, a boa vontade, princípio de qualquer discurso ético, da organização 

e cuidado pelo que há de mais valioso e universal, o cuidado pela casa comum, a Terra, sempre 

almejando o bem conviver de todos com tudo. Não se pode ignorar o agora, pois a partir dele 

se constrói o depois; não se pode ignorar o aqui, pois a partir dele se constrói o acolá. 

 

O “Cuidado Concreto” 

O novo paradigma não se torna uma semente plantada pela geração atual a fim de ser 

colhida e começar a desfrutar num futuro próximo e distante. É este humano atual que precisa 
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assumir-se um ser de constituição renovada, semeando e colhendo frutos bons agora, vivendo 

e experimentando esta nova aventura de ser: a era planetária do cuidado com a Terra e com a 

vida.  

Assim revela-se a verdadeira e essencial face da mudança que precisa acontecer: ela é 

ontológica, essencial. O sujeito não deixa de ser humano, porém assume a verdadeira realidade 

que o faz ser, de fato, humano. Não se engana mais, mas assume sua verdadeira 

essencialidade: o ser humano-cuidado.  

 
Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado, desde o 

nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e 

morre. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará 

por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver à sua volta. Por isso o cuidado 

deve ser entendido na linha da essência humana. (HEIDEGGER, 1989, p. 243).  
 

Este, justamente, é o diferencial que faz do ser humano alguém capaz de transformar a 

realidade atual dando esperança às futuras gerações. “Não temos cuidado. Somos cuidado” 

(BOFF, 2003, p. 89).  O cuidado é o remédio para uma realidade ferida.  

 Quem cuida, assinala que ama aquilo que cuida. E este amor dá sentido às coisas. 

Quando se faz as coisas com amor, com dedicação e zelo, o que é feito o será mais 

perfeitamente à medida que o amor estiver ali impregnado. Quando se cuida do meio ambiente 

com amor, é sinal de que se cuida porque existe a consciência de sua importância. De tudo o 

que se ama, que se quer bem, também se cuida. O cuidado complementa o amor.  

 
O cuidado representa uma relação amorosa, respeitosa e não agressiva para com a 

realidade e por isso não destrutiva. Ela pressupõe que os seres humanos são parte da 

natureza e membros da comunidade biótica e cósmica, com a responsabilidade de 

protegê-la, regenerá-la e cuidá-la. Mais que uma técnica, o cuidado é uma arte, um 

paradigma novo de relacionamento com a natureza, com a Terra e com os humanos. 

(BOFF, 2011a, p. 32). 
 

Na atualidade, diante da globalização e tecnologia, uma máquina, mesmo realizando o 

dobro do trabalho de uma pessoa em menos tempo, não o faz em sua inteireza, já que lhe falta 

o cuidado-amor essencial. Isso é capaz de imprimir muita crítica aos pseudo-avanços 

tecnológicos atuais. 

 
Há algo no ser humano que não encontramos nas máquinas, surgido há milhões de 

anos no processo evolutivo quando emergiam os mamíferos, dentro de cuja espécie 

nos inscrevemos: o sentimento, a capacidade de emocionar-se, de envolver-se, de 

afetar-se e de sentir-se afetado. Um computador e um robô não têm condições de 

cuidar do meio ambiente, de chorar sobre as desgraças dos outros e de rejubilar-se 

com a alegria do amigo. Um computador não tem coração. (BOFF, 1999, p. 99). 
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Tal cuidado deve refletir-se, da mesma forma como na dimensão ambiental, às diversas 

dimensões da existência, seja com o meio ambiente, com a força que anima todo vivente, com 

a dignidade e promoção do ser humano no seu contexto, em sua cultura, com seus costumes, 

com suas particularidades e em seu trabalho. “Importa colocar cuidado em tudo” (BOFF, 

1999, p. 102).  Precisa-se reavivar em cada ser humano a “[...] capacidade de sentir o outro, 

de ter compaixão com todos os seres que sofrem, sendo eles humanos e não humanos, de 

obedecer mais à lógica do coração, da cordialidade e da gentileza do que à lógica da conquista 

e do uso utilitário das coisas” (BOFF, 1999, p. 102).  

A própria palavra ‘cuidado’ em sua etimologia já ensina. “Ela provém do latim “cura” 

e era costumeiramente usada no contexto de restabelecimento das relações do amor ou 

amizade profunda.  E de fato o cuidado, o interesse ativo, a preocupação com algum sinal de 

morte ou doença, torna-se remédio eficaz que cura a ferida” (BOFF, 1999, p. 90). É o antídoto 

ao sentimento de descuido, descaso e abandono com os marginalizados, doentes, idosos, 

pobres, discriminados, excluídos, desempregados, enfim para com a Terra que sofre com 

profundas feridas de descuido social, moral, psicológico e ambiental. “Este é o modo-de-ser 

que resgata a nossa humanidade mais essencial” (BOFF, 1999, p. 103).  

Por isso o cuidado não é uma moda, uma onda, que vem e passa; sendo essencial ao ser 

humano, ele “é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 

atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 1999, p. 33. grifos do 

autor). E que esse “outro” seja o “todo”, não como contrário de mim mesmo, mas 

complemento daquilo que procuro ser. Ainda “[...] o cuidado é exigido em praticamente todas 

as esferas da existência, desde o cuidado do corpo, da vida intelectual e espiritual, da condução 

geral da vida até ao se atravessar uma rua movimentada” (BOFF, 1999, p. 33).   

Quando se trata o cuidado como uma atitude essencial, e não como um ato qualquer, 

entende-se o verdadeiro poder e sentido que ele tem. Quando se fala, por exemplo, do cuidado 

com o lar, se refere a todo zelo, preocupação, atenção e diligência que ali se deposita. Quando 

se cuida da casa, refere-se à atenção aos seus moradores, vizinhos e visitantes, garantindo em 

primeiro lugar seu bem-estar. Quando se cuida da casa, quer-se dizer da preocupação com a 

limpeza de todos os cômodos (quartos, sala, cozinha banheiros), com todo externo (jardim, 

quintal, varanda) e ainda com a ocupação com o cuidado pelo cão, gato, pássaro, plantas, 

árvores etc. 



 

981  
 

A tão famosa frase ‘lar doce lar’ é expressão de todo o cuidado que se emprega e amor 

que se deposita na casa e nos seus complementos e moradores. Assim deve ser também com 

a Terra. O maior imperativo atualmente é empregar todas as nossas forças de amor e cuidado 

para com a Terra, pois ela “[...] está ficando cada vez mais pobre de florestas, de águas, de 

solos férteis, de ar limpo e de biodiversidade. E o que é mais grave, mais empobrecida de 

gente com solidariedade, com compaixão, com respeito, com cuidado e com amor para com 

os diferentes” (BOFF, 2011b. p. 32). 

O cuidado e o amor: duas forças agregadoras de responsabilidade autêntica e integral.  

 
O amor é um fenômeno cósmico e biológico. Ao chegar ao nível humano, ele se 

revela como a grande força de agregação, de simpatia, de solidariedade. As pessoas 

se unem e recriam pela linguagem amorosa o sentimento de benquerença e de 

pertença a um mesmo destino e a uma mesma caminhada histórica. (BOFF, 1999, 

p. 111). 
 

 O amor é intrínseco ao outro. O amor é sempre um sentimento que gera união. Por isso 

a relação com a Terra deve ser uma relação de amor, pois a ela pertencemos e nela 

vivemos.  Quando se vive com amor e orientados pelo amor dá-se sentido à própria 

existência.  

 
Amar o outro é dar-lhe razão de existir. [...] Amar o outro é querer que ele exista, 

porque o amor faz o outro importante. [...] Quando alguém ou alguma coisa se fazem 

importantes para o outro, nasce um valor que mobiliza todas as energias vitais. É 

por isso que, quando alguém ama, rejuvenesce e tem a sensação de começar a vida 

de novo. O amor é a fonte dos valores. (BOFF, 2003, p. 47). 
 

O amor é sempre fonte de comunhão, pois liga e continuamente religa com o outro. Num 

ambiente de divisão falta essencialmente o amor.  

 
Sem o cuidado essencial, o encaixe do amor não ocorre, não se conserva, não se 

expande nem permite a consorciação entre os seres. Sem o cuidado não há atmosfera 

que propicie o florescimento daquilo que verdadeiramente humaniza: o sentimento 

profundo, a vontade de partilha e a busca do amor. (BOFF, 1999, p. 111-112.).  
 

O valor do “cuidado” integrado com o “amor” instaura uma nossa reação frente aos 

problemas e crises: o cuidado que se responsabiliza, que tem compaixão, o “Cuidado 

Concreto”. É um novo paradigma, um novo modelo de vida e relação entre os que 

compartilham a força e dinâmica da vida: um modelo de vida sustentável.  

 
A sustentabilidade significa o uso racional dos recursos escassos da Terra, sem 

prejudicar o capital natural, mantido em condições de sua reprodução, em vista ainda 

ao atendimento das necessidades das gerações futuras que também têm direito a um 

planeta habitável. Trata-se de uma diligência que envolve um tipo de economia 
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respeitadora dos limites de cada ecossistema e da própria Terra, de uma sociedade 

que busca a equidade e a justiça social mundial e de um meio ambiente 

suficientemente preservado para atender às demandas humanas. (BOFF, 2011a, p. 

32). 
 

Deste modo precisa-se fazer com que todas as relações que são estabelecidas sejam 

concretizadas em “relações sustentáveis”: relações político-econômicas (onde o sistema de 

economia sustente de modo justo e digno a todos), ecológicas (onde se pode aproveitar os 

recursos que a Terra oferece sem eliminá-los), pessoais (de maneira que se estabeleçam 

relações de carinho, afeto e amizade com as pessoas por gratuidade e consciência de 

convivialidade), sociais (de forma que todos se ajudem na cooperação e solidariedade entre si 

e de consciência de preservação ás futuras gerações), de consumo (de maneira que o que seja 

consumido seja o necessário para uma vida saudável físico e psicologicamente, e o que se 

descarta seja destinado ao devidos fins e se possível, reaproveitado) e valorativas (afim de que 

os valores necessários para preservação no amor, cuidado, responsabilidade e compaixão 

sejam assegurados). Este é o novo modo, ou o “novo normal”, para reinventar uma existência 

autêntica e segura na Terra e em relação com todos os seus engendramentos sociais.  

 

Resultados e discussões 

Depois de delineado um modesto perfil acerca da realidade ético-ambiental atual e de 

suas possíveis perspectivas de mudança para uma realidade integrada e sustentável, é preciso 

salientar que, para efetivamente qualquer mudança, o protagonismo individual e coletivo 

precisa ser assumido imediatamente. Esta produção bibliográfica, resultado de uma reflexão 

bibliográfica, se coloca apenas como uma das possibilidades de facilitação de práticas 

concretas de cuidado, ou como chama-se aqui, um “Cuidado Concreto”. A dialética teoria-

prática, no método histórico crítico, chama-se “práxis”, caracteristicamente ativa, 

empoderadora e transformadora. A concretude torna-se, portanto, a praxiologia do cuidado. 

Atitudes práticas são, nessa altura da crise mundial, decisivas. Quando se fala das tarefas 

que podem ser assumidas pelos sujeitos, fala-se de coisas que rotineiramente passam 

despercebidas, porém deve ganhar uma atenção especial. Faz muita diferença o uso da 

máscara, o espreito ao isolamento em situação grave; atitudes pequenas que, tornando-se “o 

novo normal”, sejam capazes de refletir no discurso e condutas governamentais oficiais.  

O cuidado é o princípio que resume toda atitude ética necessária para a sustentabilidade 

das relações humanas, naturais e sociais. Não é mera conservação. Cuidado exige carinho, 
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afeto, zelo, amor, compaixão, defesa. Ele se concretiza em alguns gestos e ações, que devem 

ser assumidos por todos. 

As práticas de cuidado são atitudes locais que ressoa no ambiente global. É imperativo 

o axioma: pensar localmente e agir globalmente. Tal preocupação com o “Cuidado Concreto” 

faz com eu se respeite a natureza, a sustentabilidade, a vida sanitária,  o aproveitamento da 

energia renovável, o zelo pelo consumo de água, a reutilização de materiais que podem ser 

reciclados, a utilização de meios de transporte coletivos, a lutar pela erradicação de políticas 

exclusivistas e discriminatórias, o provimento devido dos direitos de saúde, moradia, 

alimentação e educação para todos, a inclusão dos grupos minoritários (índígenas, 

homoafetivos, ciganos), o combater qualquer tipo de discriminação de raça, religião, opção 

sexual, idioma ou origem social etc. 

Urge ainda “[...] defender o direito de que todas as pessoas recebam informação clara e 

oportuna sobre assuntos ambientais [...]; proteger os direitos à liberdade de opinião, de 

expressão, de assembléia pacífica, de associação e de oposição [...]; eliminar a corrupção em 

todas as instituições públicas e privadas” (PASTORAL DA TERRA, 2011, não paginado).   

Em uma realidade cada vez mais tecnológica se torna fundamental o acesso à 

informação verídica, que possibilita a todas as pessoas participação nas discussões e decisões 

importantes. Enfim, é a partir dessa discussão que se delineia a ecologia que buscamos, capaz 

de integrar as diferentes manifestações de vida numa ótica transversal, unindo as diversidades 

existenciais concretas.  

 

Considerações finais 

Através da pesquisa apresentada, percebe-se o tempo de mudanças no qual vivemos. 

Hábitos, comportamentos, jeitos, costumes, maneiras de pensar, se organizar, viver, conviver 

e se expressar mudaram de forma radical nos últimos tempos e se transformam, se 

complementam e desenvolvem-se a cada instante. O mundo cultural está em contínua 

transformação. Tais mudanças acontecem também na dimensão ambiental e ecológica da 

realidade. O grande problema é que esta dimensão da mudança não foi continuamente 

positiva, mas sim foi drasticamente destrutiva. Segundo Boff, vive-se atualmente na imersão 

de crise ético-ambiental; nossa relação com a Terra, “Casa Comum” dos seres vivos, tem-se 

orientado nos últimos tempos por valores falsos, como o antropocentrismo, por uma maneira 

errada de entender a convivialidade, o trabalho, o consumo e a exploração dos recursos da 
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natureza, o enfrentamento de crises mundiais, especialmente a pandemia do Coronavírus, o 

que gerou um quadro de decadência com relação à ecologia integral da existência. 

Porém, toda crise sempre deve se tornar uma oportunidade de crescimento. Diante das 

dores, como que de parto, na qual sofre a ecologia e a Terra como a grande geradora da vida, 

a esperança que nos resta é que despontarão destas dores os raios da vida nova que anuncia 

um novo recomeço. E tal recomeço está ao alcance de todos; os seres humanos que 

contribuíram em destruir os recursos da Terra são os mesmos que têm a responsabilidade de 

reconstrui-los e preservá-los. 

Este recomeço pode parecer um sonho distante. Porém o ser humano vive de sonhos e 

tem força diante de perspectivas traçadas. É uma “utopia”, na linguagem dialética, que deve 

ser construída na vida concreta. A filosofia, instrumento para a razão crítica, reflexiva e 

criativa tem papel fundamental para orientar um novo sentido, para apontar uma direção certa 

e autêntica para a construção desta nova “era planetária”. Somente o ser humano, a partir de 

sua existência concreta, pode transformar o meio em que vive, influenciar seu grupo e 

mobilizar as sociedades para um novo imperativo ético necessário: o “Cuidado Concreto”; 

cuidado com a Terra, responsabilidade pela vida, em especial onde ela se encontra mais 

ameaçada, no pobre e excluído, e preocupação com as futuras gerações. O ser humano, 

orientado por princípios éticos autênticos tem por responsabilidade guardar e zelar pelo maior 

patrimônio da Terra: a vida. Esta deve ser preservada em todas as suas instâncias: no próprio 

humano, nos animais irracionais, nas plantas, nas águas, nos seres minúsculos, nas relações 

afetivas, políticas, econômicas, culturais e religiosas. 

Somente um sentimento profundo é capaz de mover as pessoas. A convivialidade 

humana, em toda a sua biodiversidade, deve ser reinventada pelo próprio humano. É 

necessário um reencantamento pela natureza, pela Terra, afinal, de sua sobrevivência depende 

a nossa. Este reencantamento se faz necessário e urgente. Ele deve recomeçar dentro de cada 

pessoa singularmente. As reflexões e a pesquisa aqui apresentada traduzidas em ações 

concretas são o começo, o despontar de uma nova geração: que se preocupa, defende e, 

sobretudo, cuida da Terra, Casa Comum, Mãe e Geradora da Vida. 

Boff é muito otimista quanto à saída existencial que pode ser dada (e já está sendo) pela 

homem face à realidade de crise ético-ambiental. Ele aposta no homem moderno, 

especialmente no jovem, que não está mais se fechando em si ou em opiniões tendenciosas, 

mas a cada dia se abre a novas perspectivas e têm ideias novas, criativas e, se necessário, 

revolucionárias. É um bom sinal de que a mudança já começa a acontecer, de que os humanos 
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estão se tornando conscientes de que a Terra é nossa Casa e nossa Mãe e precisa de nossa 

ajuda, carinho e “Cuidado Concreto”. 
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A Educação Ambiental aliada da Recreação aplicada em área de APA como 

ferramenta para o desenvolvimento humano da criticidade e preservação da natureza 
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Resumo: O presente estudo traz a importância da relação criança-natureza na formação de um 

indivíduo consciente dentro da temática ambiental, a partir do desenvolvimento de brincadeiras lúdicas 

para a melhor compreensão e através de vivencias únicas e divertidas, instigando o desenvolvimento 

do senso crítico e consciente à atualidade ambiental para com o sentimento de pertencimento do meio 

ambiente. A pesquisa está sendo aplicada em um Hotel Fazenda, localizado em uma zona de APA - 

Área de Preservação Ambiental, em Itu-SP. Teve como público alvo crianças de 4 à 12 anos e o 

objetivo de contextualizar a importância do uso da recreação como uma valiosa ferramenta da 

Educação Ambiental não formal desenvolvida em meio à natureza. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Recreação, Vivências.  
 
 

Environmental Education combined with Recreation applied in PAC areas as a tool for 

the human development of criticality and nature preservation 
 
Abstract: The present work highlights the importance of child-nature relationship towards the 

formation of a conscious individual within the environmental theme, from the development of playful 

games for a better comprehension and through unique and fun experiences, instigating the 

development of a critical and conscious sense towards environmental issues nowadays, with the feeling 

of also belonging to the Environment. The resource is being held in a Hotel Farm, located in an EPA 

– Environmental Preservation Area, in Itu – São Paulo. Its target audience was children from 4 to 12 

years old and its objective was to contextualize the importance of recreation as a valuable tool in non-

formal formal Environmental Education promoted amidst nature.  

Keywords: Environmental Education, Recreation, Experiences.  
 

 

Educación Ambiental combinada con Recreación aplicada en áreas PAC como 

herramienta para el desarrollo humano de la criticidad y preservación de la naturaleza 
 
Resumen: El presente estudio destaca la importancia de la relación niño-naturaleza en la formación 

de un individuo consciente dentro del tema ambiental, desde el desarrollo de juegos lúdicos para una 

mejor comprensión y a través de experiencias únicas y divertidas, instigando el desarrollo de un sentido 

crítico y consciente de relevancia ambiental para el sentimiento de pertenencia al medio ambiente. La 

investigación se está aplicando en un Hotel hacienda ubicado en un área de APA- Área de Preservación 

Ambiental, en Itu-SP. Su púbico objetivo fueron los niños de 4 a 12 años y el objetivo fue 

contextualizar la importancia de utilizar la recreación como una herramienta valiosa para la Educación 

Ambiental no formal desarrollada en medio de la naturaleza.  
 

Palabras clave: Educación Ambiental, Recreación, Experiencias.  
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Introdução  

O desequilíbrio na relação homem-natureza reflete sobre a atual problemática 

ambiental. O termo meio ambiente, diz muito sobre o despertar para temáticas ambientais, 

isto porque, uma vez que compreendido que este é um todo, que contempla animais, natureza, 

raça humana e todas suas particularidades, na formação enquanto indivíduo cria-se uma 

facilidade para a consciência ambiental, mudando a perspectiva que o meio ambiente é algo à 

parte da humanidade.   

Uma vez que discernido como parte da nossa natureza básica, inter-relacionados entre 

o meio vivo e não vivo, as preocupações com o meio fluem de forma natural. A Educação 

Ambiental em sua essência, tem o potencial de ser uma ferramenta utilizada em suas mais 

diversas formas, além de conhecimentos científicos ou campanhas utópicas de proteção ao 

meio ambiente (JACON, 2009). Inclui-se os meios recreativos trabalhados em Área de 

Proteção Ambiental (APA) como o presente trabalho traz.  

Quando se tem a utilização do espaço natureza em sua profundidade, ultrapassa as 

barreiras do ecoturismo para uma vivência, que traz o despertar da consciência acerca das 

temáticas ambientais, forma-se uma nova ideia, da qual utiliza-se de brincadeiras para a 

construção de uma nova perspectiva e realidade ambiental. Enaltecendo potenciais 

multiplicadores de conhecimentos, assim denominados crianças.   

Richard Louv (2016, p.24) coloca que é de extrema importância lembrar a sociedade 

que nossas crianças precisam e devem crescer em contato com a natureza. Esse contato na 

fase inicial da vida de uma criança nos dias de hoje, significa crescer e se tonar um adulto 

responsável e muito mais consciente sobre suas ações e sobre a importância do cuidar do meio 

em que vive, se tornando um adulto que pensa mais nas conexões como um todo. 

Vygotsky (1984, p.81) relata que experiências ‘pedagógicas aplicadas de formas 

lúdicas’ permite que a criança estabeleça conexões positivas para toda a vida. Brincar é uma 

necessidade básica de uma criança, a ideia de combinar o divertimento com práticas 

pedagógicas traz uma forma diferenciada de entender o mundo como um todo. Partindo desse 

pressuposto, conseguimos observar que, a diversão das crianças no mundo atual, nada mais é 

que de forma virtual. Essas crianças estão cada vez mais imersas a um mundo digital e 

tecnológico. Um dos maiores motivos disso estar acontecendo é a escassez das áreas verdes 

que estão sendo engolidas pelos grandes centros urbanos. O sentir a terra, andar descalço na 

grama, sentir o cheiro da natureza e grama molhada, ficará enraizado na mente dessas crianças, 

criando memórias que jamais serão esquecidas.  
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Através do brincar a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações 

lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a 

agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento. 

(SANTOS, 1995, p.17). 
 

Sneyders (1996, p. 36) diz em um dos seus livros sobre a importância que “Educar é 

ir em direção à alegria.”, por isso acreditamos que as atividades desenvolvidas em meio a 

natureza, partindo de um princípio lúdico, criativo e esperançoso, atraia o aprender diferente, 

instigando na criança um sentimento diferente e familiar para com a natureza.  

[...]A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece como uma forma 

transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração 

constante do pensamento individual em permutações constantes com o pensamento 

coletivo. [...] (ALMEIDA, 1995, p.11). 
 

Richard Louv (2016, pg. 57) Afirma que “Conforme o déficit de natureza aumenta, 

outro campo de evidências científicas indica que a exposição direta à natureza é essencial para 

a saúde física e emocional. Estudos sugerem que a exposição à natureza pode reduzir os 

sintomas do TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), e melhorar as 

habilidades cognitivas e a resistência das crianças ao estresse e à depressão.  

[...] Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e interacional, ou 

seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo e ao mesmo tempo, 

desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam a convivência em grupo. 

[...] (FRIEDMAN, 1996, p. 41) 

 

De acordo com Jacobi (2003, p.2) a Educação Ambiental tem como objetivo principal, 

sensibilizar as pessoas de qualquer faixa etária, para os problemas ambientais recorrentes, e 

capacitar a população de um pensar crítico e que possam impedir que futuramente voltem à 

acontecer tais problemáticas. Dessa forma, Martins (2004, p. 2) complementa esse 

pensamento, dizendo que os problemas ambientais tem suas raízes no desenvolvimento 

socioeconômico desenfreado que gera desigualdade social e causa a produção excessiva de 

lixo, gerando uma das maiores problemáticas ambientais enfrentadas; acúmulo de resíduos 

providos de uso exacerbado de coisas que não precisamos.  

Esse artigo teve como objetivo contextualizar os leitores da importância de uma 

educação informal em meio à natureza através da “Educação Ambiental”. Utilizamos como 

metodologia jogos e brincadeiras voltadas ao lúdico, proporcionando uma vivência diferente, 

prazerosa e que contribua com o processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que é 

particularmente poderoso estimular a vida social e o desenvolvimento construtivo/crítico de 

uma criança à respeito da atualidade ambiental. 
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Figura 1: EA através de vivências e atividades lúdicas; conhecendo girinos, sapo cururu e jabuti.  

  

Fonte: Acervo dos próprios autores. 

Metodologia 

O presente estudo foi realizado em uma área de APA (Área de Proteção Ambiental) 

que contempla um Hotel Fazenda, localizado em Itu-SP, onde a pesquisa está sendo aplicada. 

A recreação aliada da EA é ofertada para todos os hospedes, incluindo adultos e crianças de 

faixa etária de 4 à 12 anos.  

Segundo Negrine (1994, p. 41) a metodologia de jogos e brincadeiras voltadas ao 

lúdico, proporciona uma vivência diferente, prazerosa e que contribua com o processo de 

ensino e aprendizagem, tendo em vista que é particularmente poderoso estimular a vida social 

e o desenvolvimento construtivo de uma criança. Sendo assim, nos inspiramos em tal 

perspectiva metodológica.  

Para o desenvolvimento do projeto, foi analisado apenas a participação das crianças, 

programando e direcionando a Educação Ambiental com brincadeiras para esse público-alvo. 

Utilizamos como metodologia a pesquisa qualitativa na qual se encaixou perfeitamente com 

a proposta do presente estudo, já que o mesmo foi aplicado em um ambiente natural que nos 

proporcionou investigar e coletar com mais facilidade dados a serem apresentados a seguir. 

De acordo com Lüdke e André (1986, p.15), a pesquisa qualitativa também conhecida como 

naturalístico, é umas das melhores maneiras de coletar dados. A pesquisa qualitativa nos 

permite presenciar e avaliar toda e quaisquer novas manifestações, situações e/ou problemas 

que podem ocorrer durante diferentes estudos, seja ele em campo ou não, possibilitando 

coletar dados importantes e essenciais para maior compreensão e resolução da problemática 

que está sendo estudada. Todo estudo qualitativo a ser realizado, deve ser desenvolvido e 

dividido em etapas. As etapas devem conter um início, onde deverá ser levantada questões de 
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interesse amplo e de foco principal nos quais no final do estudo esses questionamentos terão 

se tornado diretos e específicos para resolver a problemática proposta.  

Segundo Stubbs e Delamont (1976, p.16) a primeira fase seria a seleção do problema 

e escolha do local onde será aplicada as atividades para a problemática. Nela também entra as 

observações para adquirir maior conhecimento, possibilitando a seleção dos maiores aspectos 

a serem investigados. O segundo estágio é a busca sistemática de dados escolhidos e 

denominados como os mais importantes, esses dados serão estudados para assim, serem 

interpretados. O terceiro estágio é a explicação da realidade, na tentativa de encontrar os 

princípios daquilo que está sendo estudado e situar as descobertas num contexto mais amplo; 

é nessa fase que é possível comparar as hipóteses com a realidade observada para assim chegar 

a uma conclusão. 

 Então, a atividade proposta para esse estudo foi denominada como ‘‘Rastros da 

Natureza’’, esta dividiu-se em várias fases e etapas, durando um dia inteiro de 

desenvolvimento da atividade.  

Fase 1: Aprendizado; 

Vivências e conversas por meio de brincadeiras, caminhadas, e experiências únicas para esses 

indivíduos.  

Fase 2: Memorização; 

 Desenvolvimento a partir de jogos lúdicos, onde precisa-se utilizar da memorização para 

participar das atividades propostas.  

Fase 3: Missão cumprida; 

Diálogo descompromissado ao final do dia, para saber sobre o que realmente aprenderam 

sobre a temática ambiental. 

 

Para dar início à aplicação dessa metodologia, foi separado em partes:  

 Parte 1: Parada para se refrescar. 

Nesse Hotel Fazenda, principalmente em tempos de pandemia, para os hospedes, a 

água é ofertada em garrafinhas de 450 ml, que posteriormente são cobradas de cada chalé. 

Resultando em um acúmulo de lixo, que para a grande maioria, passa despercebido, inclusive 

o uso desenfreado de plásticos. Após as crianças tomarem suas águas, recolhemos todo o lixo, 

incluindo embalagens de sorvete e guardamos na mochila para a parte 2.  

 Parte 2: Caminhada divertida.  
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Neste momento, as crianças são levadas para uma caminhada em torno da fazenda, 

durante o percurso, de forma leve e descompromissada, em tom de brincadeiras e risadas 

ocorre a aproximação enquanto indivíduos entre o educador e as crianças. Pelo caminho, 

frisamos que cada um deveria pegar um elemento que faz parte da natureza, e para facilitar o 

entendimento eles deveriam buscar ‘‘tudo o que a natureza come’’. Ao percurso, foi ressaltado 

sobre espécies, animais que ali viviam, e o impacto que o ser humano causa naquele habitat, 

já aplicando a Educação Ambiental nos mais simples detalhes.  

 

     Figura 2: Buscando elementos da natureza para o painel. 

                 

Fonte: Acervo dos próprios autores.     

 Parte 3: Rastros no painel.  

Ao voltar da caminhada, juntamos os elementos escolhidos durante a trilha, desses 

elementos tinham: folhas secas, folhas verdes, flores secas, flores novas, pedras, gravetos, e 

terra! Tudo isso foi disposto em um painel categorizado como ‘Rastros Da Natureza’. Em um 

momento posterior, fizemos sem a presença das crianças um painel com Rastros do Homem 

e um robô, utilizando os lixos deixados por eles. Estes dois painéis mais o robô foram 

expostos, primeiramente, na entrada do restaurante, fomentando uma curiosidade sobre a 

construção dos mesmos.  
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Figura 3: Confecção dos painéis, Rastros do Humanos e Rastros da Natureza. 

   

Fonte: Acervo dos próprios autores. 

 Parte 4: Aplicando isso em brincadeiras 

Agora, que já conscientes do lixo que deixam para traz, oriundos do uso desenfreado 

de plásticos e outros resíduos, e da importância de se preservar a natureza, as crianças 

participaram de um jogo para aprender a destinar o lixo de forma correta e assim finalizar a 

atividade. O jogo aconteceu em um gramado, onde foram separados em duas equipes; à frente 

todos os lixos recicláveis estavam dispostos, com suas denominadas cores e uma lixeira só 

para os orgânicos, de cor prata. No meio, entre as equipes, vários resíduos misturados; restos 

de alimentos, garrafinhas plásticas, latinhas, papel, e copos de acrílico simbolizando vidro. A 

brincadeira inicia-se com uma dica como:  Acham que sou lixo, mas se jogar no pé de uma 

arvore, dou vida àquele lugar (orgânico); ao sinal, o primeiro de cada equipe precisava decifrar 

a dica e numa corrida, pegar o lixo certo e destinar na lixeira correta, quem jogasse no lugar 

recomendado e retornasse para sua equipe primeiro, ganhava um ponto. Assim discorreu até 

passar por todos os tipos de resíduos.  

Após a divisão das equipes e explicação prévia do jogo, as seguintes perguntas foram 

feitas antes do início da atividade: 

Qual a cor do container para reciclar plástico? 

Qual a cor do container para reciclar metal? 

Qual a cor do container para reciclar vidro? 

Qual a cor do container para reciclar papel? 
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Figura 4: Usando da brincadeira lúdica como EA 

     

Fonte: Acervo dos próprios autores. 

 

As perguntas foram apenas para descobrir a média de crianças que tinham conhecimento sobre 

a reciclagem e quantas saberiam identificar as cores dos containers de cada material reciclado. 

Após o término do jogo, que durou cerca de 20 min, obtivemos as seguintes informações em 

relação ao grupo de estudo: 

 

Tabela 1: Resultado das perguntas feitas anterior ao jogo, para as 40 crianças.  

 

3 Crianças  

De 4 à 12 anos  
 

 

10 Crianças  

De 4 à 12 anos 

 

27 Crianças  

De 4 à 12 anos  
 

Não sabiam responder 

ou sabiam pouco sobre 

a reciclagem.  

 

Sabiam responder, porém, 

tiveram um pouco de 

dificuldade na hora de 

associar as cores.  

 Sabiam responder, tinham 

conhecimento sobre a reciclagem 

e identificaram as cores com 

facilidade.  

 
Fonte: Próprios autores. 

 

 Parte 5: Finalizando com observação. 

Após trabalhar temáticas ambientais importantes por meio de brincadeiras e risadas, 

finalizou-se com um piquenique, que já é naturalmente ofertado aos hospedes, porém, desta 

vez com as lixeiras ao lado para destinação correta. O robô, batizado de Robôberto estava 

presente, com uma frase escrita “Estou de olho’’.  O robô, por sua vez, tem o viés justamente 
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de influenciar a perspectiva de cada um, porque, mesmo sabendo que é um objeto sem vida, 

inanimado, quem está de olho é a nossa própria consciência e escolha de fazer o que é correto 

enquanto sociedade.  

Figura 5: Observação da destinação correta ou não dos lixos. 

 

Fonte: Acervo dos próprios autores. 

Resultados e Discussão  

A priori, vale ressaltar que a presente pesquisa ainda está em andamento, e os 

resultados aqui presentes e discutidos, são os resultados do primeiro mês que essas atividades 

do ‘‘Rastros da Natureza’’ foram aplicadas, com o total de 40 crianças, de faixa etária de 4 à 

12 anos de ambos os sexos. Essa atividade foi trabalhada durante um mês, apenas aos sábados. 

Ao finalizar as atividades, conversamos em forma de roda sobre tudo que 

aprendemos e vivenciamos no dia, e o que poderíamos fazer para proteger o meio ambiente. 

Usamos perguntas como: 

1. Como podemos diminuir o consumo dessas embalagens? 

2. Como agir quando vemos alguém jogando lixo no chão? 

3. O que acontece se o lixo não for descartado de forma correta? 

4. Quais são os rastros que a natureza deixa? 

 

E recebemos respostas como: 

 

‘‘Ao invés de comprar uma garrafinha, compra um garrafão, assim não vai ter tanto’’ 

como também ‘‘não compra de embalado, pega do filtro’’ (Referente à pergunta 1)  

 

‘‘Meu papai as vezes faz isso, e eu falo que é feio’’, ‘‘pegar do chão e jogar no lixo?’’ 

‘‘Eu gritaria, olha o exemplo’’ e ‘‘A tia da escola fica brava’’. (Referente à pergunta 2)  
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 ‘‘O papel pode se misturar com o vidro e machucar a mão do moço que vai recolher’’, 

‘‘A natureza fica triste’’, “A gente não está ajudando’’. (Referente à pergunta 3)  

 

‘‘Coisas bonitas’’, ‘‘flores com cheiros bons’’, ‘‘Nada que faz mal pra ela mesma’’, 

‘‘Tudo que a natureza pode comer, que a Terra engole, vocês falaram mais cedo né?’’, 

‘‘Gosto do depois da chuva, do jeito que fica as arvores, isso é um rastro ne?’’ (Referente 

à pergunta 4)  

De acordo com as respostas, acredita-se ter alcançado um importante estágio; O 

despertar! Essas crianças, em suas mais diversas idades, realidades e culturas, se identificaram 

como parte do meio ambiente, pensaram em soluções para não o degradar e entenderam o 

senso crítico que cabe as nossas atitudes o equilibrar de coisas que usamos e compramos para 

não afetar tanto a natureza. Portanto, subentende-se que a forma metodológica em brincadeiras 

teve um respaldo positivo, além de refletirem sobre a origem dos problemas, e como resolvê-

los; das 40 crianças 29 foram explicar aos seus tutores o que tinham aprendido e todas as 

informações que deveriam saber para coexistir em nosso planeta sem prejudica-lo.  

 

Figura 6: Parte do jogo à procura dos elementos da natureza  

 

Fonte: Acervo dos próprios autores. 

Considerações finais 

As reflexões trazidas do grupo de crianças que esta pesquisa contempla foram 

grandiosas, oriundas de uma atividade totalmente projetada para os mesmos que evidenciou a 

primeiro momento, a diferença de compreensão pelas idades dessemelhantes dessas crianças, 

e que esta foi compreendida de diferentes maneiras entre os participantes; todavia, teve muita 
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cooperação, empatia e interação entre eles. Alguns tiveram mais dificuldades, mas acredita-

se que essas dificuldades tenham instigado ainda mais a participação deles, pois, ambas as 

equipes torciam e ajudavam uns aos outros à compreender qual era o destino correto de cada 

resíduo, corroborando com a ideia de que independente de idade e/ou perfil, crianças são 

grandes multiplicadores de conhecimentos, e esse potencial pode ser desenvolvido e lapidado 

utilizando a Educação Ambiental como uma ferramenta aliada ao lazer, resultando na 

unificação de aprendizados e instigando o sentimento de pertencimento quando falamos em 

meio ambiente e todos os cuidados que são necessários, para com a própria humanidade, fauna 

e flora, através de vivências únicas à essas crianças e de formas divertidas/lúdicas.  

 

Coutinho (apud PATUSSE, 2018) acredita que o conceito de sala de 

aula deve ser modificado, a partir da criatividade do educador, “não 

se pode mais pensar em lugares isolados, separados dos demais [...], a 

sala de aula não pode mais ser compreendida como um lugar isolado, 

mas sim como um lugar impregnado de outros lugares”.  

 

E já que qualquer lugar pode ser uma sala de aula, por que não a própria natureza para 

melhor entender sobre a mesma?! Essas vivências familiares em meio ao ambiente é a maneira 

mais lúdica possível para se colocar e assimilar que fazemos parte disso como um todo. Essa 

pesquisa deixa claro a leveza e interesse que esse tipo de metodologia pode trazer aos 

pequenos e grandes formadores de opiniões que são as crianças, utilizando dos próprios 

recursos e estruturas que a natureza oferece.  
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O Brasil em chamas, a Arte e seus artistas: possíveis maneiras de conduzir e dar 

visibilidade a nossa flora e fauna. 

 

Berenice Knuth Bailfus1  
 

Resumo: Este trabalho é um recorte da pesquisa da autora em andamento e tem como objetivo problematizar 

questões pertinentes a Arte/ Educação Ambiental, tendo como suporte para a discussão alguns artistas que vieram 

ao Brasil na expedição de Maurício de Nassau no século XVII, e para fazer contraponto, aborda o artista 

naturalista contemporâneo Franz Krajcberg que veio para o Brasil em meados de 1948, fugindo da segunda 

Guerra Mundial. Seu amor e contemplação pela natureza fizeram de sua arte uma denúncia a realidade pelas 

quais nossas florestas estão imbricadas. 
 

Palavras-chave: Arte; natureza; florestas; meio ambiente; 
 

 

Brazil burning, the Arts and the artists: Possible ways to conduct and give visibility to 

our flora and fauna. 
 

Abstract: This work is an excerpt of the author's research in progress and aims to problematize issues 

pertinent to Art / Environmental Education, having as support for the discussion some artists who came 

to Brazil in the expedition of Maurício de Nassau in the 17th century, and to make a counterpoint , 

addresses the contemporary naturalist artist Franz Krajcberg who came to Brazil in the middle of 1948, 

fleeing the Second World War. His love and contemplation for nature made his art a denunciation of 

the reality by which our forests are interwoven. 
 

Keywords: Art; nature; forests; environment; 
 

 

Brasil en llamas, el arte y sus artistas: posibles formas de conducir y dar visibilidad a 

nuestra flora y fauna. 
 

Resumen: Este trabajo es un extracto de la investigación en curso del autor y tiene como objetivo 

problematizar cuestiones pertinentes a la Educación Arte / Ambiental, teniendo como soporte para la 

discusión algunos artistas que llegaron a Brasil en la expedición de Mauricio de Nassau en el siglo 

XVII, y hacer un contrapunto. , se dirige al artista naturalista contemporáneo Franz Krajcberg que 

llegó a Brasil a mediados de 1948, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Su amor y contemplación 

por la naturaleza hicieron de su arte una denuncia de la realidad en la que se entrelazan nuestros 

bosques. 
 

Palabras llave: Arte; naturaleza; bosques; medio ambiente; 
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Introdução  

Este artigo é um recorte da pesquisa de Mestrado em Artes Visuais da autora8, que é 

mestranda pela Universidade Federal de Pelotas. Trata-se do recorte de uma pesquisa em 

andamento e tem como objetivo contextualizar sobre a exploração das florestas brasileiras, 

tendo como base para discussão a análise do posicionamento e ações de alguns artistas frente 

a este fato. O problema deste artigo se detém sobre as possíveis contribuições dos artistas 

perante a exploração das florestas brasileiras. Serão abordados neste texto três artistas para 

problematizar a questão. Entre eles, destaco dois que vieram ao Brasil na expedição de 

Mauricio de Nassau, no século XVII, Frans Post e Albert Eckhout, que vieram com intuito de 

documentar as belezas existentes no novo mundo e ao término de sua etapa de trabalho 

retornaram aos seus países de origem. E para fazer um contraponto, abordo o artista naturalista 

Franz Krajcberg, de origem polonesa, o qual viajou por diversos países, mas seu amor pela 

natureza brasileira o fez fixar residência no nosso país, encontrando por aqui inspiração para 

lutar, expor e denunciar ao mundo o caos que acontece dentro das matas brasileiras. Este 

artista buscava com sua arte dar voz às nossas florestas, denunciando ao mundo a realidade 

devastadora aos quais a nossa flora e fauna está sendo submetidas cotidianamente. A 

justificativa deste trabalho parte da tentativa de reflexão sobre essa devastação da fauna e flora 

do Brasil, apontando possíveis contribuições. 

O referencial teórico se baseia em Guattari com a obra As três ecologias (2001); para 

pensarmos o nosso modo de ser e star no mundo. Ailton Krenak com a obra O amanhã não 

está a venda (2019) para problematizar sobre humanidade e natureza dentro de uma única 

esfera; Arte no Brasil 1 (1979), livro da história da Arte do Brasil que aborda a expedição dos 

artistas de Nassau e no artigo de Fabrício Fernandino intitulado A (R)evolução Franz 

Krajcbeg, o poeta dos vestígios (2014) que faz breve contextualização da vida e obra do artista. 

Além desta introdução, este trabalho é composto por outras duas seções que dão corpo 

ao trabalho. A primeira parte se debruça sobre a situação devastadora das florestas brasileiras. 

Aborda também os artistas de Nassau, que vieram ao Brasil para fazer a documentação da 

flora e fauna brasileira. A outra seção se debruça sobre o Artista naturalista Franz Krajcberg, 

que encontrou no Brasil inspiração para sua arte, denunciando ao mundo a realidade 

                                                           
8 Mestranda da linha de Educação em Artes e Processos de Formação Estética, do Mestrado em Artes Visuais, 

do Centro de Artes, da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista Capes/ CNPq, membro do PhotoGraphein -

Núcleo de Pesquisa Fotografia e Educação UFPel/CNPq.  Membro do Projeto de Extensão Simultaneidades 

Afetivas em Oficinas de Cerâmica: Compartilhando Saberes na Construção de um Ambiente Educacional. 

Orientanda da professora Doutora Cláudia Mariza Mattos Brandão. 
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vivenciada pelas nossas florestas. Aponta algumas conclusões sobre a importância de um olhar 

atento sobre as nossas florestas, usando Krajcber como exemplo de cuidado e amor pela 

natureza e concluí sobre a necessidade de um olhar atento sobre as nossas ações, pedindo uma 

reflexão sobre a necessidade de uma rearticulação dos modos de viver e estar no mundo.  

 

 A realidade das florestas brasileiras e os artistas de Nassau 

Desde a suposta descoberta do Brasil em 1500, por parte dos homens brancos e 

civilizados, nosso país sempre foi visto e explorado como uma fonte inesgotável de recursos 

naturais. Todos os grandes nomes que por aqui passaram levaram uma parcela das nossas 

riquezas para os seus países. Esta exploração só aumenta a cada dia que passa, pois a cada 

momento tem um novo sujeito especulando e atuando sobre as nossas áreas verdes. Como 

prova disso, o noticiário brasileiro aponta a cada dia uma nova área desmatada, um novo foco 

de incêndio, uma gigantesca quantidade de animais mortos por conta das queimadas e um 

avanço na exploração das áreas indígenas demarcadas. Várias regiões de vegetação 

extremamente importante do Brasil estão em chamas por conta da ganância dos seres 

humanos. Sabemos que incêndios naturais acontecem, mas também sabemos que a sua grande 

maioria vem da ação do homem. O homem que só pensa em lucrar e explorar a terra, sem 

medir as consequências. 

 Fato este que comprova que, em pleno 2020 as florestas brasileiras continuam sendo 

vistas e exploradas pelos diversos setores financeiros. Ou seja, o Brasil vem sendo explorado 

há mais de 500 anos e a mentalidade dos sujeitos continua a mesma. As queimadas para 

criação de pastagens para o gado, a derrubada de árvores centenárias para exportação de 

madeira ilegal, o desmatamento para o setor de exploração das riquezas minerais, entre outros 

mais variados motivos que levam o homem a destruir as nossas florestas para saciar um setor 

financeiro abusivo e singular. 

Em meio a este descontentamento, incômodo e inquietações que estas questões me 

causam, fui à busca por meio das Artes Visuais de encontrar fontes para contextualizar sobre 

o tema. Folheando alguns livros de História da Arte, me deparo com imagens instigantes que 

se detém quase que em específico aos povos indígenas, à flora e fauna brasileira. A gigantesca 

biodiversidade presente nessas imagens mostra com exatidão as riquezas abundantes nestas 

terras. E a proposta às quais os artistas foram submetidos com estes trabalhos possui como 

função justamente a de documentar o exótico, diferente e potente do que se tem por aqui, 
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mostrando ao mundo por meio das técnicas artísticas essas qualidades presentes neste país. 

Então por aqui me detenho para problematizar esses achados.  

Pois bem, para situar sobre as páginas analisadas, começo explicando que este trecho 

teve sua fundamentação na era de Mauricio de Nassau no Brasil, no século XVII, época esta, 

em que a região nordeste do Brasil era comandada pelas tropas holandesas. Nassau veio ao 

Brasil para desempenhar este comando e trouxe em sua expedição vários artistas para 

documentar a flora e fauna presente neste paraíso. Dentre os mais importantes nomes que 

desembarcaram por aqui, destaco Frans Post e Albert Eckhout (ARTE NO BRASIL, 1979 p. 

66), os quais ganharam bastante visibilidade e espaço nos livros de História da Arte. 

Frans Janszoon Post nasceu em Haarlem em 1612, filho de um pintor de vitrais, 

possuía em sua família algumas referencias artísticas. Pouco se sabe sobre sua trajetória 

artística antes da vinda ao Brasil, mas podemos dizer que ele já realizava pinturas de paisagens 

holandesas (ARTE NO BRASIL, 1979). Franz Post foi escolhido por Nassau para fazer parte 

da equipe que veio ao Brasil, como funcionário de Nassau e não da Companhia das Índias 

Ocidentais. Foi selecionado para realizar a documentação das belezas naturais e exóticas 

presentes nas terras nordestinas. 

Ficou bastante conhecido por dar conta de ser o primeiro pintor a representar as terras 

exóticas que eram descobertas e visitadas. Com isso honrava o pretexto para o qual foi 

selecionado, documentando com muita exatidão a diversidade da flora e fauna presente na 

região, além de vistas de portos e fortificações.  Post em seus trabalhos tentava pintar da forma 

mais próxima a realidade possível, mantendo uma fidelidade muito próxima em sua pintura 

ao que avistava. Dito isto, pode-se constatar a grandiosidade da biodiversidade presente na 

região naquela época.  

Suas obras dão conta de mostrar isso, pois podemos avistar em uma única obra mais 

de dez espécies de plantas nativas, a abundância das águas, com terrenos amplos e férteis 

feitos em perspectiva, e animais das mais diversas espécies que se possa imaginar. Pego como 

exemplo para problematizar o texto uma destas imagens, intitulada o “Panorama Brasileiro” 

(figura 1), que dá conta de representar com detalhes a natureza exuberante presente nas terras 

brasileiras. Sugerem que esta obra faz parte de uma série de paisagens brasileiras criadas pelo 

artista, mas que não se tem informação da origem das demais (ARTE NO BRASIL, 1979). 
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Nesta obra o verde prevalece e nos instiga o olhar para focar nas mais variadas opções de 

presença da biodiversidade brasileira. 

Figura 1:  Panorama Brasileiro. 

 

Fonte: Arte no Brasil, Franz Post, óleo sobre tela, 282 x 210, 1652. 

Nesta obra em primeiro plano podemos avistar em torno de dez espécies de plantas, 

algumas frutíferas, outras não, algumas arbustivas e outras dos mais variados portes. Mais ao 

fundo as margens do rio que corre em formato de zigue-zague avistamos outras diversas 

espécies costeiras. A presença da abundancia de água na região é um fator presente nesta e 

em outras paisagens do artista. Mais ao fundo podemos avistar a imensidão que se perde em 

tons de verdes, amarelos e azuis, fazendo divisa com um vasto céu que retorna com força para 

o primeiro plano da tela. Esta e suas outras obras mostram ao mundo as qualidades e 

diversidade impregnadas em tudo que é documentado pelos artistas quando se fala em terras 

brasileiras documentadas pelos artistas de Nassau. Suas obras revelam o que tem de diferente 

e o potencial do que se tem por aqui.  

Para fomentar a discussão, abordo também o artista Albert Eckhout, que nasceu na 

cidade de Groningen, Holanda, tendo ano possível de nascimento 1610. Ele também veio ao 
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Brasil com a equipe de Nassau para realizar a documentação da flora e fauna brasileira. Esteve 

no Brasil no período de 1637 a 1644 (ARTE NO BRASIL, 1979, p. 76), retornando após este 

período para a Europa. Ficou responsável enquanto esteve por aqui por documentar as 

naturezas mortas, os indivíduos e também as árvores. Seus trabalhos tinham como 

característica representar os indivíduos e árvores na verticalidade, e as naturezas mortas eram 

representadas em formato de paisagem. 

Como podemos verificar, assim como os trabalhos de Frans Post, suas obras (figura 2) 

também abordavam o considerado exótico, com isso, os sujeitos representados em seus 

documentos eram a população indígena que morava nas nossas florestas brasileiras naquela 

época, e os negros que foram trazidos da África para serem escravos por aqui. Alguns 

indígenas foram representados com pedaços dos corpos de humanos decepados, na tentativa 

de representar o canibalismo. 

 Estas imagens possuíam como figura principal os indígenas e escravos da região, onde 

os sujeitos eram posicionados bem ao centro da tela. E o cenário no entorno ficava por conta 

da exuberante e extremamente variada quantidade de vegetação, assim como a presença de 

animais da região eram representados em primeiro plano, animais estes, que também eram 

consideradas exóticas pelos europeus. Além disso, em algumas de suas obras se podia avistar 

mais ao fundo, as espaçosas terras brasileiras, por conta da documentação em perspectiva. 

Acrescentando-se também ao fundo as residências de fazendeiros, dos donos do poder 

aquisitivo da época e as fartas plantações com escravos trabalhando. Passando em geral a ideia 

de terra fértil, onde investir em produção agrícola em grande escala é uma boa opção para 

estas terras. 

Figura 2: Documentações brasileiras.  

 

Fonte: Arte no Brasil 1,  Paisagens do Brasil, cartão, óleo sobre tela, 1979. 
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Eckhout, como já mencionei acima, também representava a natureza morta, 

documentando com bastante fidelidade as frutas e folhagens que se encontravam no Brasil 

naquela época. Sua tentativa era a de representar o mais real que pudesse esse potente 

diferencial que só se encontravam nas terras brasileiras. O artista fez diversas séries tendo 

como temas as espécies exóticas que por aqui se encontravam.  

Segundo os escritos, os trabalhos desses artistas aqui elaborados possuíam caráter de 

meros documentos comprobatórios, estando a qualidade artística relegada a plano secundário 

(ARTE NO BRASIL, 1979, p. 72-73). Ou seja, os artistas não foram convidados para vir ao 

Brasil e desfrutar de sua poética, permitindo-se perder e criar de acorda com as suas ideias e 

vontade, e sim, vieram sob um comando e como funcionários destinados a realizar 

documentação desses locais por onde passavam. 

 Material esse que Nassau, após retornar para Holanda, tinha como intuito formar um 

livro que documentasse a era Nassau no Brasil. Outras obras criadas pelo artista foram 

destinadas como presentes para o rei Luiz XIV da França e outras para o rei Frederico III da 

Dinamarca. E tiveram também outras que foram criadas sob possíveis encomendas de grandes 

fazendeiros da época. Ou seja, não se tinha o intuito de se considerar a existência de uma 

experiência estética que o criar livremente proporciona ao artista, pois sua arte servia para 

agradar os donos do poder, inibindo assim, a liberdade de criar de acordo com sua poética.  

Além isso, as obras se expandiram por vários países, divulgando assim, as riquezas 

existentes do Brasil. Pois quem tinha acesso a esses materiais era em grande maioria as 

pessoas que possuíam grande poder aquisitivo da época. 

 

 O amor de Franz Krajcberg pela natureza 

Para fazer um interessante contraponto com estes artistas mencionados acima, abordo 

o artista naturalista Franz Krajcber, de origem polonesa, que veio para o Brasil em 1948, 

fugindo da Segunda Guerra Mundial, procurando reconstituir sua vida e encontrou por aqui 

inspiração para criar. Quando criança, encontrava na natureza forças e conforto para encarar 

a realidade vivenciada. Vítima, assim como seus familiares, das perseguições nazistas, morou 

em diversos países, mas foi no Brasil que fixou residência.  

O artista ficava bastante sensibilizado pelo que via dentro das nossas florestas 

brasileiras e fez de sua arte um protesto contra a exploração e a devastação das matas. Sua arte 
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tinha origem nos vestígios das florestas. O artista realizava expedições dentro das florestas e 

tirava desses meios materiais oriundos das queimadas como tocos, cipós, raízes, palmeiras 

chamuscadas para criar suas esculturas. Também retirava desses espaços pigmentos para 

tonalizar suas esculturas. Tonalizava seus trabalhos com os tons de ocre que retirava do 

manganês para representar o vermelho do fogo e o preto oriundo do material das queimadas 

para representar a devastação e os vestígios. 

Tinham um esplendido ateliê em meio à floresta na Bahia, em especifico na região de 

Viçosa. Neste ateliê construído sobre o tronco de uma árvore morta, Franz criou gigantescas 

e inumeráveis esculturas. Pigmentava seus trabalhos com os tons de ocre que retirava do 

manganês para representar o vermelho do fogo e o preto oriundo do material das queimadas. 

O artista ficou conhecido no mundo inteiro por conta dos seus excelentes trabalhos, 

que surpreendiam ao público por conta de seus tamanhos, cores, formas e atuações.  Suas 

obras mostraram ao mundo a real situação das florestas brasileiras, pois ao observar as suas 

obras é possível de se compreender o tamanho das feridas deixadas pelo homem nas florestas 

(figura3), considerando a dimensão de cada trabalho apresentado, as formas que ele os 

apresenta, os tons tão peculiares da sua poética e somando a isto, seus trabalhos se 

configuravam com base nos vestígios que o artista encontrava nas matas. Seus trabalhos 

representam uma denúncia à exploração das florestas brasileiras. Pois ele expõe as vísceras 

da floresta, onde antes, poucos viam a real situação da degradação do meio ambiente brasileiro 

e com sua obra a exploração ilegal e as queimadas foram expostas ao mundo. 

Figura 3: Flor do mangue 

 

Fonte: Fernandino, 2014, p.265. Disponível em:  

https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/2651/1518 Acesso em: 06 set 2020. 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/2651/1518
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Seu trabalho possui este impactante pensar sobre as ações do homem sobre a floresta 

quando nos deparamos com sua obra denunciando esta realidade e ao mesmo tempo em que 

ela se coloca numa posição de belo e de contemplação. O artista consegue alcançar este ápice 

com muita naturalidade por que ele criava com amor, zelo e contemplação a natureza os seus 

trabalhos, como nesta fala do artista em que Fernandino a prescreve em um artigo em que 

conta um pouco da trajetória do artista.  

As montanhas eram tão belas que me pus a dançar. Elas passaram do negro ao 

branco, passando por todas as cores. As ondas convulsivas de vegetação crescendo 

nos rochedos me maravilhavam, eu fiquei emocionado com a beleza e me indagava 

como fazer uma arte tão bela. A gente se sente pobre diante de tanta riqueza. Minha 

obra é uma longa luta amorosa com a natureza, eu podia mostrar um fragmento dessa 

beleza. E assim fiz. Mas não posso repetir esse gesto até o infinito. Como fazer meu 

esse pedaço de madeira? Como exprimir minha emoção? Mudei minha obra sempre 

que senti preciso. Mudei? Não. Apenas encontrei outra natureza. Cada vez que ia a 

lugares diferentes, minha obra mudava. Eu recolhia troncos mortos nos campos 

mineiros e com eles fiz minhas primeiras esculturas, colocando-os com a terra. Eu 

queria lhes dar uma nova vida. Foi minha fase naive e romântica (Fernandino, 2014, 

p.265). 

 

Neste trecho o artista fala com admiração à natureza, porque ele se permitia contemplar 

as belezas existentes nos lugares por onde passava. Ele permtia ativar um olhar sensível diante 

da exuberância da natureza. Com isto, alterou e adaptou sua arte sempre que sentiu ser 

necessário, mas sempre mantendo uma posição de defesa e cuidado ao que mais faziam seus 

olhos brilharem. Retirou das cinzas formas de pedido de atenção e cuidado para a natureza de 

uma forma muito peculiar. E até mesmo formas de dar uma nova vida ao que o homem já 

havia condenado. 

 

Resultados e discussões 

Por isso que falar de Kranz Krajcberb nos deixa com uma pontinha de esperança, pois 

nem todos os homens possuem pensamentos destrutivos e de ganância. Existem seres que 

conseguem se colocar como partes pertencentes da natureza e buscam por meios dos seus 

recursos disponíveis cuidar, denunciar, zelar e vivenciar de uma magnífica experiência 

estética por meio de seu trabalho. 

 

Considerações finais 

Concluindo que este artigo não possui como intuito culpabilizar os artistas de Nassau 

pela exploração das florestas brasileiras e nem achar que tudo o que Franz Krajcberk fez já é 
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o suficiente para sarar as feridas abertas nas florestas. Os artistas foram abordados na tentativa 

de solicitar uma reflexão frente ao caos que estamos vivenciando cotidianamente. Tem-se 

como intuito ativar um olhar atento frente as nossas formas de vermos e compreendermos a 

natureza, buscando com isso um pensar sobre as nossas formas de nos compreendermos no 

mundo, considerando o eu comigo, o eu com o outro e eu com o mundo (GUATTARI, 2001). 

Ou seja, precisamos nos compreender como partes pertencentes de um todo. E rearticularmos 

as nossas formas de agir e atuar no mundo. A saúde da natureza vem como conseqüência de 

rearticularmos as nossas ações frente ao contexto ao qual estamos todos imbricados. Krenak, 

um indígena brasileiro, que costuma realizar diversas palestras e falas ao mundo a fora, nos 

fala em um de seus livros sobre essa divisão que a sociedade fez de humanidade e natureza e 

nos sugere a pensar como tudo sendo parte pertencente do planeta, formando um todo. Pensar 

que tudo está conectado e interligado. 

fomos nos alienados desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a 

pensar que ele é uma coisa, e nós outra: a terra e a humanidade. Eu não percebo onde 

tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmo é natureza. Tudo 

o que eu consigo pensar é natureza (KRENAK, 2019, p.14). 

Se repensarmos as formas de viver nas quais estamos imbricados, nossas ações 

poderão trazer muitos benefícios para o planeta terra, dentre elas a melhora da saúde da 

natureza e como conseqüência disso, melhorando a nossa saúde. 

Krajcberg fez o que estava ao seu alcance, mas para solucionarmos e encontrarmos 

resultados eficientes é necessário rearticularmos o nosso modo de ser e estar no mundo. É 

preciso uma mudança a nível planetário para que possamos sentir os efeitos positivos na 

natureza. Para isso começamos cada um dentro de suas casas, rearticulando as nossas formas 

de entender o nosso alimento, a nossa roupa, a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade, 

a nossa nação, a nossa crosta terrestre. Se pensarmos que tudo está conectado não iremos 

considerar necessário tirar daqui para por ali e o pensamento se reestrutura como um todo. 
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Produções artísticas ético-estética: Uma construção de consciência sócio-ambiental 

coletiva 
 

Dhara Fernanda Nunes Carrara1  

 
Resumo: O presente trabalho tem como intuito apresentar uma reflexão ampliada sobre a identidade e sua relação 

com a cultura e logo, com a sociedade através de uma contextualização das Artes Visuais enquanto processo 

ético-estético, o qual (des)constrói imaginários, auxiliando no rompimento de valores morais e sociais 

excludentes e na ressignificação de valores mais inclusivos. Este texto é um recorte da pesquisa em andamento 

do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas (PPGAV), 

no Centro de Artes, pela linha de Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano e está vinculado ao 

PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq). Utilizando obras da Arte 

Contemporânea, pode-se estimular o desenvolvimento de uma consciência coletiva que abrande subjetivo, social 

e ambiental. 

 
Palavras-chave: artes visuais; ético-estética; imaginário 
 

 

Ethical-aesthetic artistic productions: A construction of collective socio-environmental 

awareness 
 
Abstract: The present work aims to present an expanded reflection on identity and its relationship with culture 

and, therefore, with society through a contextualization of Visual Arts as an ethical-aesthetic process, which (de) 

constructs imagery, helping in the breaking of excluding moral and social values and the reframing of more 

inclusive values. This text is an excerpt from the ongoing research of the Postgraduate Program (Master's) in 

Visual Arts by the Federal University of Pelotas (PPGAV), at the Arts Center, through the line of Creation and 

Poetics Processes of Daily Living and is linked to PhotoGraphein - Photography and Education Research Center 

(UFPel / CNPq). Using works of Contemporary Art, it is possible to stimulate the development of a collective 

conscience that softens subjective, social and environmental. 

 
Keywords: visual arts; ethical-aesthetic; imaginary 
 

 

Producciones artísticas ético-estéticas: una construcción de conciencia socioambiental 

colectiva 
 
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo presentar una reflexión ampliada sobre la identidad y su 
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Introdução 

O presente trabalho tem como intuito apresentar uma reflexão ampliada sobre a 

identidade e sua relação com a cultura e logo, com a sociedade. A identidade é expressa pelo 

corpo, bem como outros elementos, os quais configuram uma identidade, a qual é construída 

historicamente e continuamente. 

O presente artigo foi originado de um recorte da pesquisa em andamento do Programa 

de Pós-Graduação (Mestrado) em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas 

(PPGAV), no Centro de Artes, pela linha de Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano e 

está vinculado ao PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação 

(UFPel/CNPq). A referente pesquisa trata-se de uma reflexão sobre as produções artísticas 

sobre o corpo e como estas auxiliam no autoconhecimento e aceitação através das poéticas. 

Ressalta-se que a identidade se apresenta como algo fluído e múltiplo, sendo atualizada 

em suas características ao longo da vida, conforme ganha espaço e se ramifica. Identidade por 

si envolve primeiramente o corpo, as roupas, o gênero, a sexualidade e o comportamento. 

A partir disso, para além de uma identidade subjetiva, também consegue-se perceber 

que há uma identidade social, a qual se insere em uma estrutura patriarcal e hierarquizada, no 

que diz respeito a sociedade Ocidental. O corpo por si é produto resultante dessa construção 

e desconstrução de imaginários, sendo fruto de valores sociais e morais, os quais também são 

manifestados pelo corpo enquanto produtor de significado, isto é, corpo que manifesta 

símbolos e pelos quais é influenciado.  

Nesta seara, introduzimos o autor Michel Maffesoli (2008) para conceituar a respeito 

das teorias do imaginário, mais em específico, do imaginário social, o qual, segundo o autor, 

é referente a construção de um imaginário coletivo que alimenta imaginários subjetivos. 

Mesmo assim, também é alimentado pelos diferentes imaginários individuais. 

Acerca disso, podemos colocar que “[...] el mundo social es, ante todo, el resultado de 

nuestras representaciones, de nuestros imaginarios y de nuestras imaginaciones” 

(MAFFESOLI, 2008, p. 15).” Essa afirmação de Maffesoli mostra o quanto a questão social 

está entrelaçada com a da representação, logo, com o corpo e as suas identidades evocadas. 

O corpo é elemento social, faz parte de uma sociedade e compõe imaginários. Isto 

implica nas relações e, portanto, do sujeito com o ambiente. Nesse caso, ambiente se configura 

como meio em que se está inserido, ou seja, como configuração de espaço e tempo, que refere 

e difere sociedades. 
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Com isso, entende-se que falar de social também é falar de meio, já que há uma relação 

mútua de interferência. Para compreender esse vínculo entre ser social e ambiente, recorre-se 

ao auto Félix Guattari (2011), o qual apresenta uma reflexão acerca de uma relação cósmica 

entre tudo e todos, em outras palavras, entre o eu, o corpo, a sociedade, a cultura e o meio. 

Essa ampliada reflexão sobre o mundo é denominada conceitualmente como 

“ecosofia”. A ecosofia é definida por um conjunto de ecologias: mental, social e ambiental 

(GUATTARI, 2011). Este conceito estabelece relação direta com a reflexão aqui proposta que 

é evidenciar essa retroalimentação de processo prático ético-político. 

 
Apesar de estarem começando a tomar uma consciência parcial dos perigos mais 

evidentes que ameaçam o meio-ambiente natural de nossas sociedades, elas (as 

formações políticas e instâncias executivas) geralmente se contentam em abordar os 

campos dos danos industriais e, ainda assim, unicamente numa perspectiva 

tecnocrática, ao passo que só uma articulação ético-política -  a que chamo ecosofia 

– entre os três registros ecológicos (o do meio-ambiente, o das relações sociais, e o 

da subjetividade humana) é que poderia esclarecer convenientemente tais questões 

(GUATTARI, 2011, p. 08). 
 

Assim, este trabalho se debruça por esse viés, mas a pesquisa total em 

desenvolvimento parte de análises de produções poéticas atuais, referente a Arte 

Contemporânea. Nisso, ao analisar obras visuais, pretende-se problematizar a relação entre 

sujeito e meio a partir de manifestações simbólicas acerca do corpo. 

Antes de tudo, precisa-se primeiramente explicar as 3 ecologias escritas por Guattari 

(2001). A primeira ecologia diz respeito ao sujeito em específico, seu corpo, sua localização 

social, seu espaço subjetivo, isto é, da associação do sujeito com o restante.  

Sobre isso, estabelece aqui uma associação com o conceito de imaginário empregado 

por Durand (2001). Durand coloca que “a imagem simbólica é transfiguração de uma 

representação concreta através de um sentido sempre abstrato. O símbolo é, pois, uma 

representação que faz aparecer um sentido secreto, é a epifania de um mistério” (DURAND, 

1993, p. 12). 

Isso tem a ver com os sentidos encontrados no simbólico desses corpos. Em outras 

palavras, a relação consigo próprio diz respeito também à locus social, de uma configuração 

de meio social de que esse corpo faz parte, o que por si, já se conecta com outra ecologia, a 

social. 

A ecologia social, por sua vez, é referente a propostas de ação social, isto é, novas 

formas de conviver em grupo. Por essa própria definição, esta ecologia corresponde a uma 
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coexistência harmônica. Assim, as construções de vínculos sociais são consequências 

decorrentes da construção cultural de um determinado ambiente. 

Disso, apresenta-se a última ecologia que compõe o conceito de ecosofia, a ecologia 

ambiental. Aqui, enfatiza-se que o ambiental é referente a ambiente, não apenas a meio 

ambiente. Isto é, tanto a urbanidade, bem como a natureza se encontra nessa ecologia e ambos 

se relacionam com a configuração e construção desses imaginários. 

Portanto, o subjetivo está diretamente ligado ao social, que pela sua vez, está conectado 

com o ambiente. Sendo assim, a ecosofia se trata dessa reflexão sensível entre homem e 

natureza, memória e história e, social e imaginário. 

Nesse contexto, a identidade e tudo que ela envolve caracteriza uma relação com o 

ambiente referente ao seu tempo e localização espacial, mas, para além disso, é também 

caracterizada por essa mesma configuração, o que pode ser notado pelos elementos 

manifestados nas obras visuais, por exemplo. Para tal, é introduzido nesse momento a 

importância da Arte Contemporânea e de produções micropolíticas que dizem respeito à uma 

obra ética-política. 

 O período contemporâneo da arte pauta-se em multiplicidade, pluralidade e 

representatividade. Isso significa que mais do que tratar e cuidar de questões técnicas como o 

material, seu valor financeiro, técnica propriamente dita e um pensamento respaldado em 

transformar o objeto de arte em objeto de consumo, produto do sistema capitalista, a Arte 

Contemporânea se interessa na reflexão crítica sobre a própria contemporaneidade. 

Nesse caso, não se trata mais de vender, do sublime, de representar, mas de chegar, 

democratizar acesso a essa problematização, do real (e por muitas vezes, do chocar pelo real) 

e do apresentar. Apresentar o corpo, apresentar o sujeito, apresentar a cidade, a natureza, o 

século XXI a partir de seus valores conturbados perpetuados. 

Acerca disso e em consonância com as contribuições desenvolvidas por Michel 

Maffaseli e Félix Guattari, a produção artística contemporânea é também um pensamento 

ético-estético, pelo qual, critica realidades e comportamentos que colaborem com a 

manutenção de valores sociais-histórico-culturais excludente, consumista e individualista. 

Num panorama geral, a Arte Contemporânea discursa visualmente sobre as múltiplas crises 

que nos afetam e, questiona o mundo que temos e aquele que queremos. 

As artes visuais, nesse contexto contemporâneo, é mais do que uma pesquisa 

participativa, é uma pesquisa prática ativa e muitas vezes também ativista, produzindo novos 
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simbolismos que buscam romper com modos dominantes e colonizadores, reproduzidos e 

difundidos. Nesse âmbito de militância, encontra-se também a micropolítica, a qual: 

 
[...] consistiria em fazer com que esses níveis moleculares não caíssem 

sistematicamente em sistemas de recuperação, em sistemas de neutralização, em 

processos de implosão ou de autodestruição. Ela consistiria ainda em aprender como 

outras montagens de produção de vida, de produção de arte, de produção do que 

vocês quiserem, poderiam encontrar sua plena expansão fazendo com que fossem 

respondidas as problemáticas do poder (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 230). 
 

Essas considerações fazem parte da relevância e por tal, também da justificativa da 

pesquisa em andamento. Isto porque a pesquisa também se configura como autobiográfica, 

partindo do meu corpo e do corpo colocado nas produções artísticas de outras mulheres para 

falar da sociedade que nos acomete. 

Romper com paradigmas e tabus mantidos acerca do corpo é também romper com 

valores morais de uma sociedade referente a um meio em específico. Na prática, ao apresentar 

o meu corpo feminino gordo e discursar visualmente sobre temas como gênero e sexualidade, 

faço do meu corpo agente catalisador relacional, o qual envolve e junta ação, sensação, 

comportamento, contextos e práticas do coletivo (BERNARD, 1990).  

Sendo assim, pode-se afirmar que a partir de práticas coletivizantes, o corpo é agregado 

como uma dimensão ampliada para com o mundo e para além, o corpo é elemento conector 

entre as ecologias, entre o eu e o outro, o outro e o meio e o meio e eu (GUATTARI, 2011). 

Por esse motivo, além de propor um rompimento com essa perpetuação de valores 

equivocados e extremamente excludentes em relação a certos grupos sociais como mulheres, 

negros e negras, LGBT+ e pessoas em situação de vulnerabilidade social pelo financeiro, os 

objetos de arte contemporâneos atuam como “linhas de fuga”, ou seja, tudo aquilo “que escapa 

às organizações binárias, ao aparelho de ressonância, à máquina de sobrecodificação” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 86). 

Objetiva-se com esse recorte apresentar argumentos que designam o corpo apresentado 

e manifestado simbolicamente em produções artísticas como também um elemento apontador 

do meio. Afinal, se há corpos excluídos, há identidades apagadas, se há esse apagamento, há 

desrespeito e exploração de um grupo social em detrimento de outros. 

Continuando nesse raciocínio, se falta uma compreensão social, falta compreensão 

ambiental e de si, pois, como apresenta Guattari, tudo está em conexão mútua. Não se pode, 

por exemplo, alcançar uma harmonia referente a uma das ecologias. 
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Isto porque, se há harmonia em uma ecologia, haverá nas outras. Se efetivamente, 

construirmos uma compreensão de nós próprios pautada em uma ética que manifesta valores 

e princípios amplos, acolhedores, crítico e sensível, esse imaginário irá desconstruir e, 

portanto, também construir um imaginário social baseado nas mesmas premissas.  

Assim, falar de si não é apenas uma autobiografia, mas também parte de uma biografia 

social. Por isso que é tão relevante as Artes Visuais atuarem com força nesses pontos que 

parecem ser subjetivos e individuais, mas que, dizem respeito a uma relação muito maior, uma 

relação social-ambiental. 

A metodologia utilizada para efetuar as análises das obras contemporâneas no texto 

integral é a qualitativa e se refere à uma questão do simbólico, tratada por Durand (2001). Em 

resumo, o corpo apresentado e representado gera configurações de imaginário e cria produtos 

oriundos dessa configuração como arquétipos, mitos, imagens e símbolos. 

Entretanto, o corpo, por sua vez, foi construído socialmente através das manifestações 

dos mesmos produtos. Com isso, o corpo cria, mas também é criado. Mais do que isso, o corpo 

é um produto do seu tempo e espaço, é a própria manifestação dos valores de uma época. 
 

Resultados e discussões 

Partindo dessa premissa, quando questões como gênero, sexualidade, raça, situação 

econômica ainda são resultadas de uma rasa compreensão subjetiva e social de uma sociedade, 

quer dizer que, nos outros âmbitos, ou melhor, nas outras ecologias também se manifestam 

tais características. Assim, ao desrespeitar corpos, identidades, realidades e por fim vidas 

humanas, por exemplo, que respeito terá um sujeito consigo, se não há com o outro? Ou ainda, 

que atitude pode-se esperar de alguém a respeito da destruição ambiental, quando este nem se 

afeta pelo sofrimento humano alheio, seja por fome, pobreza e preconceitos? 

Contudo, se tudo está conectado, ao instigar aceitação e respeito através de uma 

ecologia, também se aborda outras. Um exemplo disso pode ser no geral as obras de arte 

contemporânea. Ainda que, muitas partam de um lugar subjetivo como uma trajetória de 

formação de vivência e experiências, estas refletem em algo maior, numa potência política, 

isto é, em uma educação subjetiva, social e ambiental pela ética manifestada na estética. 

Portanto, o corpo apresentado ganha outro papel e não se limita mais ao limite físico, 

cria outra configuração e proporção, a da corporeidade, ou seja, o corpo atuando como 

propositor de criação e reflexão. O corpo nesse contexto é o elemento desvelador de relações, 

o qual ganha voz para sugerir e indagar sobre como estamos vivendo e quem estamos sendo. 
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Esse pensamento crítico e filosófico estimulado pelo estético é uma das características 

levantadas por Guattari (2011) no que diz respeito a essa modelagem potente e recíproca 

presente na ecologia mental, a qual ativa o imaginário, entendido como a bacia semântica 

onde repousa as imagens primeiras, e além do mais, dialoga com a tribo social (MAFFESOLI, 

2008). De forma que, nesse contexto, o corpo ali introduzido fala e é ouvido, se apresenta e é 

visto, se choca e muda a direção da percepção, ainda que pouco. 

É a partir dessa mudança de percepção que se dá o estímulo a uma nova leitura de 

mundo, principalmente quando se trata de uma leitura em prol da harmonia cósmica. O corpo 

reivindica seu espaço, sua relação com a memória, seu lugar de pertencimento, suas sensações 

e sentimentos através de um processo ético-estético. 

Com isso, consegue-se identificar outro problema para que essa nova compreensão se 

dê, o olhar. Olhar com aquilo que sente, ou seja, demonstrar uma atitude empática, sensível, 

reflexiva e estética. 

Desenvolver um olhar atento é um desafio, principalmente quando se trata de hoje, de 

um mundo repleto de informações e vazio de reflexão, cheio de caminhos, mas dentre eles, 

muitos desvios. Olhar quando não se enxerga é muito complicado. 

Mas afinal, as vezes estejamos buscando olhar com os olhos errados. Pelo que 

podemos ver da situação como um todo, não falta informação, falta sensibilidade. Por isso 

que, independente do jornal exibir a triste realidade, as pessoas não veem. Não querem ver 

porque o imaginário delas é outro, o qual não abarca esse sentimento humanizado, coletivo e 

conectado e entende que isso é apenas sentimentalismo. 

Para desconstruir imaginários, deve-se primeiramente compreender que “o mundo 

imaginal é causa e efeito de uma subjetividade de massa que está contaminando 

progressivamente todos os domínios da vida social” (MEIRA, 2011, p. 128). Partindo disso, 

que mundo imaginal é esse? Quem criou as características desse mundo? Quem as está 

mantendo e por que? 

São questões pertinentes para buscar respostas sobre a crise de afeto pela qual 

passamos. Claro que tem pontos que são mais fáceis de se entender do que outros, como por 

exemplo sobre o machismo. Quem criou foram os homens como meio de dominância em 

detrimento das mulheres, quem iniciou sua manutenção foram os homens para não perder esse 

processo colonizador, porém, ao longo dos anos e das inúmeras reproduções de discursos e 

comportamentos machistas, hoje, as mulheres também mantém esses valores. E por que? 

Porque fomos ensinadas a isso, direcionadas a agir assim, a ser quem somos e como somos. 
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Este trabalho se trata na verdade, de uma investigação-ação-participante iniciada na 

minha vivência particular enquanto sujeito pertencente a grupos que historicamente são 

“dominados”, injustiçados e vulneráveis. Por isso que as análises de produções artísticas 

realizadas na escrita de dissertação, são tanto minhas, bem como a de demais artistas mulheres 

contemporâneas, dizem respeito a uma reflexão dessa realidade de vulnerabilidade 

socioambiental. 

A qual, está fundamentada no reconhecimento da pluralidade social, buscando 

contribuir efetivamente em melhorar a condição de vida através da reconfiguração das 

relações sociais. Para isso, busca-se através das Artes Visuais descontruir imaginários que não 

abarquem todas as pessoas. 

Mais do que uma visualização, objetiva-se uma revolução ética a partir da revolução 

estética. 
 

A "revolução estética" referida por Rancière é definida como uma revolução de 

formas e uma revolução política, uma vez que é instituída como a força da forma: 

como o poder revolucionário da forma que se materializa na "realização sensível de 

a humanidade". Mas, uma espécie de revolução de formas, cujo poder nunca foi 

cumprido, como uma realização inacabada, como uma formação que nunca foi 

alcançada. A força da forma tem o poder de se estabelecer como uma vontade, como 

um projeto universal, como um programa de um destino político comum (FARINA, 

2009, p. 43, tradução nossa). 
 

Esta ação está pautada num fazer de luta ativista, inclusivo e polítco. Tomando como 

exemplo o corpo, este não deveria ser julgado ou rotulado, muito menos entendido como 

produto a consumo e julgamento, muitas vezes com valor econômico atribuído. Deveria-se 

compreender que um corpo é uma pessoa, a qual faz parte da sociedade, de um ambiente e 

está conectado com todos ao redor. 

Esse corpo vivo é também produtor de vida, contribui no imaginário, cria memórias, 

desenvolve realizações e por fim, volta a sua matéria inicial. Mas, para que de fato haja esse 

maior entendimento sobre as relações, deve se também lutar pela desconstrução no âmbito da 

linguagem, do pensamento e do imaginário. 

Somos participantes de uma sociedade espetacular, sociedade essa que nos cria dia 

após dia, mas que também é criada por nós noite após noite. Precisamos quebrar com a linha 

de produção e reprodução de valores pautados em individualismo.  

Para tal, propor novos olhares, novas percepções e indagações a respeito da nossa 

sociedade atual é também contribuir com esse aguçar do olhar, dessa devida educação do 

olhar, do meio, mais precisamente, do ambiente. O que dizemos sobre nós mesmos? 
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A Arte Contemporânea atua com força para esse olhar do agora, apresentando relação 

do hoje como consequência do ontem e do hoje como causador do amanhã. Desvelar os 

problemas cotidianos perpetuados é também gerar novos sentidos, seja a partir do corpo ou 

não.  

O importante aqui é instigar o sujeito a se questionar e a se autoconhecer, para 

posteriormente haver uma autoaceitação e busca por melhora. Essas constantes 

ressignificações de conceitos a partir de sínteses visuais e metáforas poéticas são necessárias 

para a atualização dos valores e por tal, dos imaginários. 

Outro autor que contribui para essa discussão e construção de análise é o 

Hundertwasser, descrito por Restany (1999). Ainda que de forma diferente também discorre 

sobre o ser e estar no mundo igual Guattari. Ao invés de falar sobre ecologias, fala das “peles”. 

Peles no sentido daquilo que nos cobre e que nos faz parte, que nos compõe e que nos 

protege. As peles se dão em todos o sentidos. Em síntese são 5 peles: a primeira, a epiderme; 

a segunda, o vestuário; a casa é a terceira; nossa identidade social se configura como a quarta 

pele e; a última se refere a pele planetária, a quinta, no caso. 

Essa reflexão é tão cósmica quanto a de Guattari e tão conectada com as relações 

quanto qualquer outra. Ao colocar a epiderme, como primeira pele, fala sobre o sujeito e sua 

relação consigo. 

O corpo é a primeira casa, a pele é o primeiro refúgio. É uma relação pessoa e íntima 

consigo. Já a segunda e terceira pele diz respeito sobre o social e pode estabelecer uma relação 

entre imaginário subjetivo e coletivo. 

Ou seja, as roupas que escolhemos para vestir compõe nossa identidade social e é 

consequência tanto da nossa relação com a epiderme, bem como da nossa relação com a 

sociedade, o que foi construído e configurado. Logo, o que podemos descontruir e novamente 

reconfigurar. 

Por fim, a quarta e quinta pele são referentes ao locus, isto é, são pautadas na 

localização dessa pele, no meio em que ela se encontra. Mas, para além disso, da relação 

encontrada entre elas e outras. 

Da mesma maneira que o Hundertwasser discorre sobre a crença de camadas 

presentes no ser humano e nas relações existentes, essas mesmas camadas se encontram no 

imaginário. Em outras palavras, são relativas à consciência.  
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Considerações finais 

Portanto, conclui-se que as Artes Visuais, em específico, a Arte Contemporânea atua 

com relevância no processo de (des)construção de imaginário, a fim de renovar os valores 

para incluir todos sujeitos e pessoas, sem diferenciação ou exclusão. Mais do que promover 

reflexão, esses objetos de arte se tornam produtores de sensibilidade e instigadores da 

ampliação de consciência. 

Assim, a ética atua através da estética. Tal configuração torna a produção artística 

em potência crítica pelo sensível, criando intersecção direta entre sujeito – sociedade – 

ambiente – cultura.  

Principalmente no momento atual pelo qual passamos, a pandemia do vírus covid-

19, nos leva a repensarmos de forma ativa sobre nossas ações. No pouco tempo em que 

permanecemos em “casa” com o distanciamento social, conseguimos identificar problemas 

no âmbito das relações, seja consigo, com o outro e com o meio. 

Toda essa pressão advinda do contágio do corona vírus potencializou ainda mais 

características já pertencentes à nossa sociedade, desvelando de forma mais profunda nossas 

características enquanto sujeitos sociais. O vazio existencial, o consumo exacerbado, os 

preconceitos construídos e a falta de entendimento em termos ampliados com o ambiente 

foram postos à mostra. 

Além das grades morais e sociais oriundas de imaginários desatualizados, tivemos 

de nos limitar as paredes das nossas residências. E aparentemente, pelos dados de pesquisas, 

não sabemos lidar bem com nossos corpos, com nossa pele e refúgio; não praticamos ainda a 

empatia com o outro, seja conhecido ou não, falta respeito; e ainda; não desenvolvemos 

efetivamente uma relação ecológica, ambiental com a natureza e cidade. 

Em período de pandemia, com tanta dor e sofrimento, aumentou os números das 

doenças do século XXI como a depressão e ansiedade, e consequentemente de suicídios. 

Aumentou os números de violência contra mulheres, negros, LGBTs+ e pessoas da periferia. 

Aumentou o desrespeito com o meio em que habitamos e pelo qual dependemos para viver, 

como por exemplo as queimadas propositar com foco em transformar florestas em pasto, 

visando lucro e consumo; o tráfico de diversos animais, o qual apenas busca satisfazer prazer 

do exótico, sensação essa também entendida como produto e vendida por valores altos. 

Não desenvolvemos ainda uma consciência ecosófica e planetária. Porém, assim 

como eu, diversas pessoas estão lutando contra esse sistema explorador. Eu, através da 

produção poética, mas tantos outros através de diversas áreas visando o estímulo a criação de 
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uma consciência que reflita sobre as relações e assim, construa e auxilie em outro mundo, o 

mundo que queremos. 

Portanto, mais do ser artista, importa-se também ser ativista, ou melhor, artivista. 

Utilizar a arte para refletir, para quebrar antigos valores excludentes e em contrapartida, criar 

novos imaginários, mais inclusivos, críticos e sensíveis. 

Afinal, como já expusera com Guattari (2011) e Hundertwasser, tudo está vinculado. 

Se queremos um mundo melhor, devemos ser melhores. Se queremos uma solução, devemos 

busca-la, mais do que isso, agir para tal, sermos a própria solução. 

Portanto, essa articulação ética-política, micropolítica a partir da estética, deve-se 

ampliar até se tornar efetivamente uma consciência, oriunda de uma construção de imaginário 

mais sensibilizado. Porém, para além dessa questão subjetiva, tem de ganhar espaço no 

coletivo, realizar uma heterogênese social. 

Enfim, essa educação social-ambiental, em outras palavras, essa renovação imagética 

e imaginária de uma consciência ética coletiva pode ser estimulada e iniciada com obras 

visuais, onde, muitas dessas atuam também como pesquisa-ação. A Arte consegue exprimir a 

diversidade, pluralidade e problemáticas da sociedade contemporânea, mas acima disso, 

consegue também a desconstruir, promovendo uma reflexão-relação ecosófica, como diria 

Guattari (2011), ou influenciados por Hundertwasser, uma construção experienciada pelas 

nossas peles. 
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Os Mbya Guarani e Paulo Freire: aproximações em tempos de crise 
 

Juliana Martello 1 

 
Resumo: O presente artigo propõe traçar aproximações entre algumas categorias elaboradas por Paulo Freire 

e experiências etnográficas em duas aldeias Mbyá Guarani do Rio Grande do Sul. O educador brasileiro, 

falecido há mais de vinto anos, segue sendo referência mundial na elaboração de uma educação libertadora. 

Paralelamente, o povo indígena Mbyá Guarani, através de suas continuidades e rupturas culturais, pode ter 

muito a contribuir para as transformações sociais em direção uma sociedade comprometida com a justiça e 

igualdade social. 

 

Palavras-chave: Paulo Freire; Mbyá Guarani; educação e resistência. 

 

 

 

 

The Mbya Guarani and Paulo Freire: approximations in times of crisis 
 

Summary: This article proposes to show the approximations between concepts developed by Paulo Freire 

and ethnographics experiences in two Mbyá Guarani villages from Rio Grande do Sul. The brazilian educator, 

who died more than twenty years ago, remains a world reference in the development of liberating education. 

At the same time, the Mbyá Guarani indigenous people, through their cultural continuities and ruptures, may 

have much to contribute to social transformations towards a society committed to justice and social equality.  

Keywords: Paulo Freire; Mbyá Guarani; education and resistance. 

 

 

 

Los Mbya Guaraní y Paulo Freire: aproximaciones en tiempos de crisis 
 

Resumen: Este artículo propone trazar aproximaciones entre algunas categorías elaboradas por Paulo Freire 

y experiencias etnográficas en dos pueblos guaraníes Mbyá en Rio Grande do Sul. El educador brasileño, 

fallecido hace más de veinte años, sigue siendo un referente mundial en el desarrollo de una educación 

liberadora . Al mismo tiempo, el pueblo indígena Mbyá Guaraní, a través de sus continuidades y rupturas 

culturales, puede tener mucho que aportar a las transformaciones sociales hacia una sociedad comprometida 

con la justicia y la igualdad social. 

 

Palabras clave: Paulo Freire; Mbyá Guaraní; educación y resistencia. 
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Introdução 

O texto elaborado a seguir conta com as experiências etnográficas realizadas em 

2018 e 2019 em duas aldeias Mbyá Guarani da cidade de Rio Grande e de Camaquã. 

Através da observação participante, composta por muito diálogo, mas principalmente pela 

escuta e observação do cotidiano dessas famílias, muitas questões foram levantadas sobre 

a autonomia, a educação e os desafios que compõem a vida nas aldeias. 

Os Mbyá são uma parcialidade étnica dos grupos Guarani, vivem em uma extensa 

área que abrange o Sul e Sudeste do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai; com suas aldeias 

localizadas em diferentes contextos sociais e ambientais, procuram lugares favoráveis à sua 

reprodução física e cultural (LADEIRA; MATTA, 2004). 

Como breve apresentação das aldeias: a Tekoá Yvyã Poty fica situada no interior 

do município de Camaquã, no distrito de Bonito; as primeiras famílias, junto do cacique 

João Baptista, se instalaram há cerca de 8 anos na região de antiga fazenda, contando com 

algumas velhas construções de galpão e residência, que utilizaram como moradia coletiva 

enquanto construíam suas casas tradicionais e se dedicavam aos roçados. Já a Tekoá 

Yyrembé, liderada pelo Cacique Eduardo, surge da separação de outra aldeia também 

situada em Rio Grande; viveu por cerca de dois anos em uma fazenda cedida por 

particulares, no distrito de Domingos Petroline, construindo suas casas de barro e roçados, 

até a metade deste ano (2020), quando se mudou para um terreno cedido pela prefeitura, na 

Estrada Rio Grande - Cassino, da mesma cidade. 

As vivências compunham o trabalho de campo desenvolvido para o Trabalho de 

Conclusão de Curso do bacharelado em História da Universidade Federal do Rio Grande. 

O tema do trabalho a etno floresta Mbyá como modelo de produção agroflorestal. No 

entanto, em cada visita às aldeias, diversas outras questões emergiam, abrindo espaço para 

reflexões que já não caberiam no TCC referido. 

Por  isso,  neste  ano  de  2020,  já  no  contexto  da  pós  graduação,  algumas dessas 

questões ressurgiram a partir do viés pedagógico freireano. Em um ano tão marcado por 

choques e rupturas, e também véspera do centenário do patrono da educação brasileira, 

Paulo Freire,se   faz   necessário  uma  reavaliação  de  paradigmas  que  atravessam  a  relação 

da humanidade com meio ambiente e da humanidade com ela mesma. Para tanto, segue uma 

tentativa de traçar aproximações   entre algumas categorias   trabalhadas   pelo   educador2 e a  

 

2 as abordagens partem especialmente das obras Pedagogia da Indignação (2000), Educação e Mudança 

(1979) e Medo e Ousadia (1987).   
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alteridade3 dos indígenas Mbyá. O objetivo aqui é apontar algumas aproximações nas 

categorias elaboradas por Paulo Freire com as dinâmicas educacionais nas aldeias Mbyá, mas 

essa análise só é possível graças ao trabalho de campo já realizado. Portanto, principalmente 

nas descrições sobre o trabalho de campo e sobre os Mbyá Guarani, algumas referências 

etnográficas precisarão ser expostas para contextualizar o apresentado. 

Antes de seguir com o desenvolvimento, há outro ponto para destaque: as 

discussões propostas são relativas às experiências de campo já realizadas. Assim como 

qualquer estrutura familiar, os Mbyá Guarani têm suas individualidades, seus conflitos, suas 

relações com o inacabamento, sua espiritualidade e suas interpretações sobre o mundo que 

os cerca. Por conta das limitações técnicas encontradas no espaço de um artigo, não é 

possível abordar essas complexidades de forma profunda. Há muitos profissionais 

compondo pesquisas fundamentais para o estudo dos povos indígenas contemporâneos 

(alguns dos quais encontrados nas referências deste artigo), cada um partindo de 

determinados vieses e se direcionando a pontos específicos. Logo, as aproximações 

pensadas aqui são interpretações, traduções que instrumentalizam a reflexão sobre a 

resistência e modos de vida alternativo ao modelo capitalista. 

Não caiamos então no equívoco de relacionar estritamente os conceitos de Paulo 

Freire e os Mbyá Guarani, já que cada um parte de experiências e referências diferentes 

para repensar seus mundos e suas relações. 

 

Os povos indígenas do Brasil 
Pensar em povos indígenas é pensar em meio ambiente, pertencimento, alteridade; 

também nos remete ao processo de colonização, à invasão europeia dizimando etnias 

inteiras em confrontos microbiológicos (doenças até então desconhecidas pelos indígenas 

que, sem imunidade para tais vírus e bactérias, acabavam padecendo até à doenças que eram 

brandas para os europeus) ou físicos (com a tentativa de escravização, por exemplo, com 

os conflitos diretos ou até com os crescentes índices de suicídio entre os indígenas) (HECK; 

PREZIA, 1999). 

A relação de respeito e sustentabilidade para com a natureza é percebida nas culturas 

indígenas há várias décadas. O modo de vida dos povos indígenas é baseado no 

desenvolvimento de uma relação de sabedoria que não separa cultura e natureza (como a  

 

3 relação dialógica dos sujeitos aqui apontados (Mbyá Guarani) com os seres humanos e não humanos; 

socialidade interdependente. 
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tradição ocidental faz) e na qual eles estão imbricados como parte ativa e que cuida dos 

diversos ecossistemas. 
 

Os povos indígenas têm conservado a visão comunitária e sagrada da 

natureza. Por isso, as montanhas, os lagos, os rios, as pedras, as florestas, 

os animais e as árvores têm um alto significado. Os acidentes geográficos 

e os fenômenos naturais são personificados e foram criadas em torno deles 

narrativas orais e escritas. Território é condição para a vida dos povos 

indígenas, não somente no sentido de um bem material ou fator de 

produção, mas como o ambiente em que se desenvolvem todas as formas 

de vida. Território, portanto, é o conjunto de seres, espíritos, bens, valores, 

conhecimentos, tradições que garantem a possibilidade e o sentido da vida 

individual e coletiva. A terra é também um fator fundamental de 

resistência dos povos indígenas. (LUCIANO, 2006, p. 101) 
 

Dessa forma, o uso da natureza se dá em prol de sua manutenção e preservação. 

Entretanto, desde que a colonização começou, os povos indígenas viram suas terras 

invadidas, suas florestas derrubadas ou queimadas, as águas poluídas, a diversidade 

biológica e cultural ser substituída por monocultura, gado e imposição de padrões europeus 

de relação com os semelhantes e com a natureza (GUERRAS, 2018). 

Alguns desses processos foram institucionais, como o Diretório dos Índios (1757)4, 

por exemplo, que afetou pesadamente as formas de vida indígenas: aldeamentos foram 

proibidos; indígenas foram impostos à produção compulsória de suprimentos para o Estado; 

o uso de línguas nativas foi proibido; homens jovens deviam ser dispostos para trabalhos 

para a Coroa; e as casas coletivas foram substituídas por moradias unifamiliares. Esses são 

apenas alguns exemplos da violência simbólica pousada sobre os brasileiros (HECK; 

PREZIA, 1999, p. 31). 

Após a independência, a Lei de Terras (1850) determinou que a ocupação legal das 

terras só se daria mediante compra e registro destes, o que contrariava as dinâmicas das 

“andanças” que povos como os Guarani faziam, interagindo com outras aldeias e revezando 

as áreas produtivas. Já no século XX, o Estado passa a tutelar esses povos. O Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI, 1910) e o Estatuto do Índio (1973), por exemplo, baseados em uma 

perspectiva integracionista, determinavam a “salvação” desses índios e regulamentavam 

direitos civis e políticos para indígenas; bastante superficiais, desconsideravam qualquer 

protagonismo ou autonomia dessas pessoas para discernir sobre suas necessidades (HECK; 

PREZIA, 1999). 

 

4 a lei foi elaborada em 1755 e tornada pública em 1757 
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Já no contexto da Constituição Federal de 1988, lideranças indígenas se uniram e se 

organizaram no sentido de pressionar o Estado brasileiro a reconhecê-los como 

comunidades autônomas e garantir-lhes direitos à língua, ao território, à espiritualidade e 

tudo mais que compusesse suas formas de vida. Infelizmente, o plano desenvolvimentista 

da Revolução Verde já estava com força total desde o início do regime militar e, mesmo 

com períodos de discreto progresso, o ambiente tradicional de muitas das etnias indígenas 

do Brasil seguiu (e segue) sendo destruído (HECK; PREZIA, 1999, pg 55). 

Essa condição exploratória se coloca sobre os Mbyá Guarani na medida em que 

estes precisam de áreas biodiversas, tanto em fauna e flora, quanto em tipos de solo e de 

água. Tais áreas são fundamentais para a reprodução física e cultural do grupo, ou, como 

dizem os Mbyá Guarani, para viverem de acordo com a sua cultura. Portanto, um ataque à 

biodiversidade os impede de praticar seu modo de viver (TEMPASS, 2012). 

 

A resistência indígena frente ao caos 
Diante do colocado até aqui podemos compreender com humilde profundidade a 

reflexão que o professor e ambientalista indígena Ailton Krenak faz no documentário 

Guerras do Brasil (2018), de que o mundo indígena está em crise há 500 anos, e que esses 

povos têm criado diversas formas de resistência desde então. Já numa aproximação com as 

experiências trazidas, o cacique João Baptista, da aldeia Yvy’ã Poty (Camaquã) diz: A gente 

sempre teve na terra, desde que Nhanderu criou o indígena, a gente luta pra viver. E vai 

seguir lutando. Enquanto existir a terra, o indígena vai tá vivo e lutando (Cacique João 

Baptista, novembro de 2018). 

A fala do cacique João Baptista ocorreu numa roda de conversa dias após a eleição 

do então presidente do Brasil. A eleição de um candidato conservador despertou 

questionamentos que, quando dirigidos ao cacique, promoveram uma reflexão rigorosa e 

diferente das críticas feitas até então ao neoliberalismo ascendente da época. O cacique 

relatou que “achava engraçado” o medo dos juruas (brancos) que frequentavam a aldeia ao 

conversarem sobre a possível eleição de Jair Bolsonaro e os riscos que um governo 

conservador representava. Afinal, com alguns intervalos de maior sossego e progresso, sua 

família sempre teve de lutar constante e fortemente para reivindicar seu direito à terra e à 

vida. 

O filho do cacique, Cristiano Kuaray, complementou a fala do pai dizendo que 

mesmo em períodos em que os brancos estavam em progresso, com conquistas de direitos, 
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avanços na tecnologia ou repensando o sistema educacional, boa parte dos indígenas 

brasileiros lutava para conseguir “um pedaço de terra” para viver com a família. Que sua 

própria família havia vivido acampada próximo à rodovias por vários anos, alimentando-se 

principalmente a partir da venda do artesanato e da ajuda de juruas conhecidos. Depois de 

conquistarem um considerável “pedaço de terra”, onde puderam se instalar, construir suas 

moradias, sua opy (casa de reza) e seus roçados, ainda se fez necessária a ajuda externa para 

suprir as necessidades da aldeia. O meio de despertar a solidariedade externa foi, então, a 

abertura da aldeia para visitantes conhecerem seu artesanato, seus roçados, alguns de seus 

rituais e sua cultura em geral (MARTELLO, 2019). 

A utilização de tecnologias ocidentais (desde as redes sociais até o uso de carros, 

por exemplo) se fez fundamental na instrumentalização de sua resistência: a apropriação 

dos indígenas de capacidades e conhecimentos de outros povos ou culturas com quem se 

põem em relação, conforme Elizabeth Pissolato coloca no Debate Sobre Religião (pg 228, 

2019). Assim, muitas aldeias Mbyá Guarani (inclusive as observadas ao longo da pesquisa) 

têm organizado eventos e vivências culturais através das redes sociais, agregando 

estudantes de escolas municipais, alunos e professores universitários, membros de igrejas 

católica e evangélica (o que abre espaço para outra profunda problematização) que querem 

conhecer um pouco da vida e da cultura indígena. 

Cabe ressaltar que esse acesso às aldeias e aos modos de viver dessas famílias tem 

fim de instrumentalização de luta. Ou seja, os artesanatos, cerâmicas, rituais xamânicos, 

“medicinas da floresta” ou as atividades feitas durante as visitas não correspondem 

necessariamente à totalidade da vida Mbyá Guarani. Aspectos sagrados, como exemplo das 

opy não são expostos ou revelados aos visitantes. Sobre isso, Pissolato aponta: 

 
o contexto atual de negociações para a conquista de direitos à terra e a 

outros recursos coloca novos problemas. Para além de se orientarem por 

seus regimes de conhecimento, os indígenas precisam atualmente dar 

visibilidade a certas práticas e conhecimentos tidos como tradicionais. 

Estas tradições - entre elas, as tradições religiosas, - agora fundamentam 

direitos, de modo que [...] torna-se necessário operar com duas formas de 

discursividade, viver simultaneamente sob a égide da cultura e da 

“cultura” (com aspas, ou seja, em sua expressão objetivada que deve ser 

demonstrada) (PISSOLATO, pg 229, 2019). 
 

Outra tendência dos Mbyá Guarani para mediar a socialidade com os brancos e seus 

modos de vida é a proximidade com o contexto urbano. Muitas famílias se instalam 

próximas às cidades para complementar seus recursos através do comércio de artesanatos, 
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das apresentações culturais ou conhecendo e se aproximando de brancos dispostos a ajudar 

de alguma forma. Sobre isso, Pissolato diz: 

 
[...] considerando diferenças importantes nos processos históricos de 

ocupação de terras, podemos dizer que, de modo geral, as populações 

mbya guarani que vivem no sul e sudeste do Brasil têm como um aspecto 

fundamental de suas economias, já há algum tempo, a relação com as 

cidades, seus habitantes e seus comércios (PISSOLATO, pg 106, 2016). 
 

A economia Mbyá pode se organizar de diversas formas diferentes, dependendo das 

condições e das preferências dos membros da família. Algumas famílias se detêm ao 

roçado, cultivando o máximo possível os arredores das casas - batata doce (jety), mandioca 

(mandio), milho “verdadeiro” (avaxy ete); outras destacam a caça e a pesca como principal 

fonte de alimento; e outras se dedicam mais à venda de artesanatos. Essas escolhas se dão 

em função das condições impostas à essas famílias, que muitas vezes não têm uma fonte 

segura e suficiente de água para pescar, ou um espaço de mata biodiverso e suficiente para 

caçar (PISSOLATO, 2016). 

A exemplo disso temos a aldeia Yyrembé, família Mbyá que vive atualmente na 

cidade de Rio Grande. Mesmo tendo ocupado um considerável espaço rural por quase dois 

anos, a família se dedicava à venda de artesanatos e chás no centro da cidade e no bairro 

Cassino. Além disso, por intermédio de amigos externos à aldeia, faziam visitas à escolas 

da cidade, participavam de eventos e palestras na Universidade Federal do Rio Grande e 

organizavam visitas à aldeia, mostrando suas casas, plantações, trilhas na mata e contando 

sobre as trajetórias da família até então. 

Uma observação importante que não cabe às notas de rodapé, por representar uma 

grave realidade de muitas famílias indígenas, é a atual situação de quarentena devido à 

pandemia da Covid-19. A aldeia Yyrembé, por exemplo, baseava boa parte de seu sustento 

na relação com a comunidade externa, já no início da pandemia a família teve que se mudar 

da região que estava ocupando para outro local que lhes foi possibilitado. O distanciamento 

social, fundamental para a contenção da transmissão do novo Coronavírus, afetou tanto a 

venda dos artesanatos, quanto o contato com as pessoas que davam algum tipo de suporte 

para a Yyrembé. Passemos então a pensar algumas categorias freireanas a partir da 

educação indígena. 

 

A educação nas aldeias Mbyá Guarani 
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As provocações feitas pelo educador Paulo Freire, mesmo datadas de décadas atrás, 

ainda nos são ricas e necessárias. A proposta deste artigo é, assim como Freire propôs em 

diversos de seus escritos, repensar nossa presença no mundo e nossa relação com outras 

formas de vida; neste caso, partindo também da perspectiva analisada nas experiências junto 

aos Mbyá Guarani. 

Retomemos agora a questão da alteridade. A relação indígena com os seres não-

humanos implica respeito e equilíbrio, e também o entendimento de que a destruição do 

planeta resulta na destruição humana (LUCIANE, 2006). Já Freire, em Pedagogia da 

Indignação, diz não acreditar na amorosidade entre homens e mulheres, entre seres 

humanos, se não nos tornamos capazes de amar o mundo (pg 13, 2000). Em realidades tão 

diferentes, as referências de alteridade aqui apontadas se aproximam em suas essências. 

Esse diálogo também acontece no âmbito educacional. Como seria possível pensar 

a história dos povos indígenas sem considerar a historicidade5 destes? No trecho Do 

Descobrimento do Brasil, em Pedagogia da Indignação, Freire permite uma reflexão mais 

direcionada sobre a historicidade indígena ao falar do aniversário de 500 anos da invasão 

europeia: 

 
Por isso mesmo é que a melhor maneira, não de festejar os 500 anos de 

invasão, não cruzando, porém, os braços diante dos festejos a eles feitos, 

seria homenagear a coragem, a rebeldia, a decisão de brigar, a bravura, a 

capacidade de lutar contra o invasor; a paixão pela liberdade, de índios e 

índias, de negros e negras, de brancos e brancas, de mamelucos, que 

tiveram seus corpos rasgados, seus sonhos despedaçados, suas vidas 

roubadas (FREIRE, pg 34, 2000). 
 

Essa celebração da luta indígena, no contexto presente, pode se dar através da 

instrumentalização da reprodução cultural, da manutenção de suas formas de vida, da 

valorização de seus saberes ancestrais e do reconhecimento de sua resistência. 

Vejamos como se dá a prática educativa nas Tekoás Yyrembé e Yvy’ã Poty e quais 

as perspectivas de protagonismo dentro dessas práticas. 

Primeiramente, ao falar sobre os processos de ensino - aprendizagem entre os 

indígenas, logo percebemos que esse processo não é automaticamente vinculado à escola, 

como ocidentalmente fazemos. A Tekoá Yvy’ã Poty, por exemplo, tem uma escola indígena 

de   ensino   fundamental,   instalada   há  alguns  anos. Durante  as  aulas,  ministradas por  

 

 

5 historicidade, aqui, tem sentido de reconhecimento dos indígenas como sujeitos históricos; conscientes 

de sua realidade passada e presente, de suas utopias e instrumentos de transformação social. 
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professores não indígenas e que pouco falam a língua nativa, os alunos se alfabetizam em 

português e fazem a tradução de alguns termos para o Mbyá. No processo de alfabetização, 

são utilizados termos recorrentes da rotina da aldeia, como o nome de alguns animais e 

plantas e também a sequência numérica, tudo aprendido no português e traduzido para a 

língua Mbyá. 

Esse processo educativo é, portanto, rigorosamente5 inclusivo? Mesmo que assim 

pareça, uma conversa com o já mencionado cacique da aldeia, João Baptista, aponta o 

contrário. Segundo a liderança, o município, ao instalar a escola na aldeia, faz algumas 

exigências e recomendações, como a frequência das crianças às aulas, o respeito ao horário, 

a permanência das crianças na sala durante as aulas e a solicitação de permissão do 

professor para as crianças irem ao banheiro, por exemplo. Regras às quais estamos 

familiarizados em nossas escolas convencionais, mas que contrariam à educação praticada 

tradicionalmente nas aldeias. 

A autonomia que as crianças indígenas têm surpreende muitos dos visitantes 

brancos, isso porque acredita-se, basicamente, que elas vão aprender através da experiência 

e da vontade própria. Em uma das visitas feitas à Tekoá Yyrembé, por exemplo, uma colega 

universitária avisou o cacique Eduardo que as crianças (de no máximo 5 anos) estavam 

correndo e podiam se machucar, ao que o cacique responde: se eles caírem, vão parar de 

correr. Um exemplo, talvez simplório, da liberdade dada àquelas crianças para aprenderem 

com a experiência. Essa liberdade, porém, não supõe falta de rigor, visto que se as mesmas 

crianças estiverem fazendo algo percebido como errado ou perigoso pelos adultos, elas 

serão advertidas. 

Dessa forma, entendemos que a ética imposta às crianças indígenas numa escola 

parcial ou completamente convencional acaba por ferir a perspectiva de Autonomia no 

processo educativo tradicional dessas crianças. 

Voltando à perspectiva do cacique João Baptista sobre a educação escolar, o mesmo 

aponta outros aspectos problemáticos, como a supervalorização do conhecimento teórico, 

que invisibiliza a tradição oral Guarani na educação das crianças. Em diversos momentos 

ao longo das visitas, as lideranças da aldeia Yvy’ã Poty citaram “o gosto dos jurua pelo 

papel”. Estudantes universitários que desenvolvem pesquisas sobre indígenas e levam seus 

trabalhos impressos para aldeia, ou ainda os materiais didáticos usados nas aulas, espelham 

a falta de diálogo verdadeiro com essas famílias. Afinal, um olhar sensível e uma escuta 
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atenta possibilitam o entendimento de que esses materiais não têm o mesmo valor para esses 

indígenas que o valor que representam para a educação convencional. 

 

Provocações 
Paulo Freire, no conjunto de suas obras, propunha uma educação libertadora. Uma 

educação baseada na amorosidade e na autonomia dos educandos para tomar suas decisões 

com criticidade e discernimento. Na metodologia freireana, que vai muito além de técnicas 

ou transferência de conhecimentos, são levadas em conta as experiências e a realidade dos 

educandos, valorizando as contribuições que eles têm para o processo educativo; assim, são 

vistos como sujeitos de suas próprias histórias e transformações. 

Como os povos indígenas foram percebidos pela educação tradicional ou dita 

libertadora até então? Como essas populações viveram por tanto tempo, apesar e através 

dos tantos movimentos de apagamento de suas vidas e identidades? Para começarmos a 

andar em direção a essas respostas, podemos vê-las por um prisma de aproximação. Quando 

falamos em populações indígenas, não precisamos nos remeter às etnias amazônicas ou 

quinhentistas, como tantos materiais - inclusive didáticos - o fazem; podemos (e talvez 

precisamos) pensar nas famílias que vivem próximas, vendendo seu artesanato nos centros 

e nas praças, por exemplo. Estabelecer um diálogo com essas pessoas, ou praticar a escuta 

atenta ao que têm a falar pode ser o início de um aprendizado e uma prática de alteridade. 

A alteridade, permitindo enxergar pelos olhos do outro, possibilita a prática de uma 

Pedagogia Situada, que empodera6 os sujeitos e abre espaço para a transformação 

social/ambiental destes. 

Não ouso, neste artigo, concluir ou dar respostas certeiras para qualquer questão 

levantada. Mas sim, convidar a quem quer leia este texto, refletir nossa presença no mundo, 

levando em consideração o que podemos aprender com os povos que, historicamente, vêm 

criando - e vivendo - formas de resistência e existência alternativas. 

 

Considerações finais 
Não é possível pensar em transformação social e ambiental para os Mbyá Guarani 
  

 
6 Freire e Shor debateram o conceito de empowerment, em Medo e Ousadia (1987). Criticaram o uso do 

empoderamento no sentido neoliberal, em que poder parte do outro e que, comumente, resulta na sobrecarga e 

desumanização em prol do produtivismo/capitalismo. Aqui, sem sair do conceito apresentado nas referências, 

empoderamento expressa apoderamento, onde o poder parte dos próprios educando e o educador é um mediador 

desse processo. 
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e seus parentes, se os mesmos forem abordados como objeto, como selvagens ou isolados 

da sociedade. A história dessas pessoas revela suas lutas constantes, seu reconhecimento 

sobre o próprio Inacabamento. Repensemos então a história de nosso país, recusando a 

repetição dos apagamentos cometidos e pensando numa educação libertadora rigorosa, 

inclusiva, comprometida com todos os sujeitos sociais e suas respectivas realidades, assim 

como Freire propôs ao longo de suas obras e sua vida. 
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Educação Ambiental, mulheres e patriarcado: um relato de experiência sobre o 

método da pesquisa-ação 
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Resumo: Este trabalho é um relato de experiência sobre o processo de aprendizagem e construção de uma 

pesquisa-ação, a partir da elaboração de um mapa de problemas, na disciplina de Metodologia da Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande. Este processo foi 

desenvolvido em três momentos: 1) em sala de aula estudando os fundamentos teóricos da Educação Ambiental 

e Popular, assim como, as metodologias de pesquisa participativa, em especial a pesquisa-ação; 2) em campo, 

junto a um grupo de mulheres atendidas por uma Associação localizada na Região Sul do Rio Grande do Sul; 3) 

novamente em sala de aula para apresentar aos colegas e professores os mapas produzidos, traçando 

comparativos entre eles.  
 
Palavras-chave: Pesquisa-ação. Educação Ambiental. Patriarcado 

 

 

Environmental Education, women and patriarchy: an experience report about action 

research method. 
 
Abstract: This work is an experience report on the learning and development process of an action research, 

based on the elaboration of a problem map, in the subject of Research Methodology of the Postgraduate Program 

in Environmental Education at the Universidade Federal do Rio Grande. This process was developed in three 

moments: 1) in the classroom, by studying the theoretical foundation of Environmental and Popular Education, 

as well as the participatory research methodologies, especially the action research; 2) in the field, through a group 

of women served by an association located in the South Region of Rio Grande do Sul; 3) again in classroom to 

present the maps to colleagues and teachers, drawing comparisons between them. 
 
Keywords: Action Research. Environmental Education. Patriarchy 

 

 

Educación Ambiental, mujeres y patriarcado: un relato de experiencia sobre el método 

de investigación acción 
 
Resumen: Este trabajo es un relato de experiencia acerca del proceso de aprendizaje y construcción de una 

investigación-acción, a partir de la elaboración de un mapa de problemas, en la disciplina de Metodología de 

Investigación del Programa de Posgrado en Educación Ambiental de la Universidade Federal do Rio Grande. 

Este proceso se desarrolló en tres momentos: 1) en clase, estudiando los fundamentos teóricos de la Educación 

Ambiental y Popular, así como las metodologías de investigación participativa, especialmente la investigación 

acción; 2) en campo, con un grupo de mujeres atendidas por una asociación ubicada en la Región Sur de Rio 

Grande do Sul; 3) nuevamente en clase para presentar los mapas producidos a colegas y profesores, haciendo 

comparaciones entre ellos. 
 
Palabras clave: Investigación acción. Educación ambiental. Patriarcado 
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Introdução 

O desenvolvimento deste relato de experiência emerge no segundo semestre de 2019, 

período em que cursávamos a disciplina de Metodologia de Pesquisa em Educação I do 

Professor Doutor Carlos R S Machado, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A partir dos 

estudos e discussões sobre Educação Ambiental (EA) em sua vertente crítica, pesquisa-ação 

e Educação Popular (EP) realizados durante nosso percurso na disciplina e no PPGEA, surgiu 

como proposta o desenvolvimento do presente trabalho, o qual, teve por objetivo, elaborar um 

mapa de problemas sociais como parte do processo de aprendizagem de uma pesquisa-ação. 

Para isso escolhemos um grupo de mulheres organizadas em uma Associação localizada na 

região Sul do Rio Grande do Sul (RS). 

Considerando as múltiplas crises (social, econômica, sanitária, ambiental, entre 

outras) vivenciadas no contexto atual, entendemos a EA não apenas como aquela que 

soluciona de forma pontual problemas sociais e ambientais, mas sim, aquela em que de acordo 

com Carvalho (2004), assume posicionamentos ético-políticos de maneira crítica, onde, por 

meio dos momentos de diálogos, problematizações e reflexões, instiga que os/as participantes 

desenvolvam o senso crítico, a autonomia e o sentimento de pertencimento para que ações em 

busca da transformação social no contexto em que estão inseridos/as ocorram. Segundo a 

autora, “a educação crítica tem suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios do 

pensamento crítico aplicado à educação” (2004, p. 18), estando diretamente relacionada a EP 

problematizadora que visa romper com a educação bancária4, baseada no ensino tradicional e 

tecnicista em constante ascensão na sociedade brasileira. Assim, compreendemos a EA crítica 

como aquela que almeja compreender as correlações dos seres humanos com o mundo e no 

mundo, refletindo e buscando por intervenções para os problemas e conflitos emergentes 

destas relações. 

Percebendo o ambiente como um conjunto de permanentes e múltiplas interações 

(biológicas, sociais, culturais, econômicas, subjetivas, entre tantas outras), a EA crítica 

compreende a relação seres humanos – natureza como uma correlação, onde estes sujeitos 

históricos estão em constante inacabamento5, transformando-se e interagindo, relacionando-

se e possuindo responsabilidades para/com o mundo, o ambiente, consigo próprio e, para/com  

 

4 Conceito da Pedagogia de Paulo Freire, onde o ser humano não é visto como um sujeito histórico, onde não 

há relação educador/a-educando/a. Na educação bancária, o educador/a é visto como detentor/a do saber, 

aquele/a que entrega o conhecimento aos educandos/as (FREIRE, 1987). 
5 Por serem sujeitos históricos, os seres humanos estão permanentemente em busca de sua essência – 

humanização – por meio do processo de educação (FREIRE, 1987). 
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os demais seres (vivos e não-vivos), levando em consideração as múltiplas formas dos saberes 

locais, tradicionais e científicos). 

Buscando facilitar a leitura e compreensão do/a leitor/a, além desta, organizamos a 

escrita deste relato de experiência em cinco seções, sendo elas: Metodologia com uma breve 

introdução teórica sobre a pesquisa-ação e a técnica do mapeamento de problemas sociais; 

Trabalho em campo onde relatamos o percurso realizado para elaboração do mapa de 

problemas junto ao grupo de mulheres; Comparação entre os mapas onde apresentamos os 

resultados e as discussões sobre as atividades teóricas e em campo; Considerações finais e 

Referências utilizadas nesta escrita. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização da atividade que deu vida a este relato de 

experiência seguiu dos pressupostos teóricos da pesquisa-ação. No mês de novembro de 2019, 

em um período de cinco dias (de 18 a 22) tivemos um aprofundamento teórico sobre o método 

da pesquisa-ação com o Prof. Dr. Carlos Machado e a participação do professor Humberto 

Tommasino da Universidad de la República (UDELAR) do Uruguai. Neste período, a partir 

das aulas dos professores, tivemos contato com os principais pressupostos teóricos da 

pesquisa-ação desenvolvidos por Michel Thiollent (1986). Os professores também nos 

desafiaram a desenvolver durante esse período, uma atividade de campo que aplicasse os 

conceitos trabalhados em aula. Para isso deveríamos escolher uma comunidade ou grupo em 

vulnerabilidade e elaborar coletivamente um mapa de problemas sociais. 

De acordo com Thiollent (1986), “a pesquisa-ação assume diversas formas de ação 

coletiva e é orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de transformação” 

(p. 7). Um dos principais objetivos dessa proposta consiste em fornecer aos pesquisadores e 

grupos de participantes, os meios de se tornarem capazes de responder aos problemas da 

situação em que vivem, em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora. Assim, 

os procedimentos metodológicos a serem adotados devem obedecer a prioridades 

estabelecidas a partir de um diagnóstico no qual os participantes tenham voz e vez 

(THIOLLENT, 1986). 

Para Thiollent (1986), a pesquisa-ação é vista como uma forma de engajamento 

sócio-político a serviço da causa das classes populares e de grupos em vulnerabilidade e pode 

ser definida como:  
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[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada com 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os investigadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986 p. 14) 
 

As fases principais da pesquisa-ação são três: a exploratória; a realização de 

seminário e o plano de ação. Na fase exploratória temos a formação da equipe de pesquisa e 

a sugestão de incorporação de membros da própria comunidade na equipe como condição 

importante para o desenvolvimento da pesquisa, a qual, deve ser realizada em comunidades 

em vulnerabilidade sócio ambiental. Nas palavras de Loureiro (2003):  

 
Por estado de vulnerabilidade socioambiental, entendemos a situação de grupos 

específicos que se encontram: (1) em maior grau de dependência direta dos recursos 

naturais para produzir, trabalhar e melhorar as condições objetivas de vida; (2) 

excluídos do acesso aos bens públicos socialmente produzidos, e (3) ausentes de 

participação legítima em processos decisórios no que se refere à definição de 

políticas públicas que interferem na qualidade do ambiente em que se vive (p.51). 
 

Nesse sentido, compreendemos que o grupo de mulheres que escolhemos para o 

trabalho em campo estão em consonância com os preceitos teóricos estudados, uma vez que 

está composto por trinta mulheres que não possuem renda e que, portanto, dependem de 

políticas públicas como o Bolsa família e outros. Além disso, não possuem acesso à saúde, 

moradia e educação de qualidade e estão alijadas de processos decisórios e de participação 

política. 

Continuando na fase exploratória uma vez que já estava formada nossa equipe de 

coordenadoras6 (uma mestranda e duas doutorandas do PPGEA/FURG) e o grupo participante, 

passamos a buscar informações sobre a história e o contexto do território em que a Associação 

e o grupo estavam inseridos. Cabe ressaltar que uma das componentes da equipe de 

coordenadoras já conhecia o grupo, uma vez que trabalha como educadora na Associação.  

Depois de nos apropriamos dos pressupostos teóricos7 do método da pesquisa-ação, 

ainda em sala de aula fomos desafiadas a construir um mapa teórico com os possíveis 

problemas vivenciados pelo grupo de mulheres, utilizando a seguinte pergunta geradora: 

Quais os principais problemas que vocês enfrentam em suas vidas? A resposta a esta pergunta 

deveria vir de pesquisa prévia sobre o grupo como dito acima e a elaboração de hipóteses.  

 

6 Entende-se as pesquisadoras como coordenadoras a partir do papel que irão desenvolver nos círculos de cultura, 

mediando os diálogos junto as participantes do grupo. 
7 Para efeito didático dividimos neste trabalho os mapas em: mapa teórico aquele que foi elaborado em sala de 

aula, com a orientação do professor Tommasino e a partir do conhecimento prévio da Associação de mulheres; 

mapa prático aquele que foi elaborado em campo, na Associação, em conjunto com o grupo de mulheres.  
 



 

1036  
 

Para construção do mapa teórico, utilizamos um gráfico, onde o eixo Y representava a 

magnitude dos problemas e, o eixo X, a viabilidade8 de resolução destes problemas (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Acervo da Própria autora. Mapa teórico elaborado em sala de aula. 

Concluído o mapa em sala de aula, passamos então para a fase de realização do 

seminário onde ajustamos o marco teórico com a situação problema vivenciada pelo grupo 

pesquisado, quando é realizada a coleta de dados e se estabelecem os principais objetivos da 

pesquisa. Os objetivos se relacionam com os problemas considerados como prioritários ao 

campo de observação, aos atores/as sociais envolvidos e ao tipo de ação que estarão 

focalizados no processo de pesquisa. 

Nessa fase, de posse da experiência do mapa teórico elaborado em sala de aula, 

realizamos duas reuniões (as quais serão descritas na próxima seção) com o grupo de mulheres 

e solicitamos que elas indicassem as situações problema reais vivenciadas no contexto em que 

estão inseridas. A partir desse momento foi sendo construído um novo mapa de problemas 

com o objetivo de levantarmos as problemáticas e dialogar com o grupo (diagnóstico). Ao 

terminarmos, voltamos à sala de aula da disciplina, onde apresentamos aos colegas da turma 

e professores os resultados obtidos com a atividade realizada no grupo de mulheres, traçando 

um comparativo entre os dois mapas (teórico e prático). 

  

 
8Entende-se aqui por viabilidade, o grau de dificuldade ou, o quão possível estas participantes consideram 

resolver os problemas compartilhados. 



 

1037  
 

A terceira fase da pesquisa-ação consiste em desenvolver um plano de ação, a partir 

dos principais problemas apontados pelo grupo e onde se constrói um percurso através da 

ação-reflexão-ação. Destacamos aqui a importância de escolhermos um ou dois problemas 

que sejam importantes para o grupo e com certa viabilidade para sua resolução e trabalharmos 

coletivamente para a busca por soluções (baseados em objetivos e metas factíveis). Esta 

terceira fase não foi contemplada na nossa atividade por dois motivos: primeiro porque esta 

era uma experiência de aprendizagem da pesquisa-ação que compreendia a elaboração dos 

mapas de problemas sociais e segundo pelo prazo reduzido. 

Assim, passamos ao relato da experiência em campo com o grupo de mulheres 

participantes. 

 

Trabalho em campo 

Como dito acima, a Associação e o grupo escolhido como experiência de campo para 

o desenvolvimento da atividade, isto é a construção do mapa de problemas, é o local de 

trabalho de uma das coordenadoras, sendo assim, nossa chegada era esperada e as mulheres 

já estavam aguardando o encontro. Portanto, já tínhamos o necessário e prévio conhecimento 

da realidade sócio histórica tanto da Associação quanto do grupo de mulheres que iríamos 

encontrar.  

A Associação se constitui como um espaço de Educação Popular e está organizada em 

oficinas semanais para crianças e jovens no contra turno escolar e ainda desenvolve com as 

mães9  rodas de conversa, oficinas de geração de renda e de alfabetização de adultos. 

Nossa atividade foi desenvolvida nos dias 18 e 20/11/2020 com as vinte mulheres que 

frequentam a roda de conversa todas as segundas feiras das 14h às 16h. Um cuidado que 

tivemos foi o de não desacomodar o grupo em sua metodologia de trabalho e convivência. Isto 

é, nós que chegávamos é que deveríamos nos adaptar a seus dias e horários de encontro e foi 

o que fizemos. Tudo isso nos mostrou que este é um grupo organizado e acostumado a se 

reunir com educadores e projetos, uma vez que está localizado perto da universidade e a visita 

de acadêmicos e professores não é estranha à rotina da organização. 

Dentro disso, a comunicação foi facilitada, nos sentimos acolhidas e a participação das 

mulheres do grupo se deu instantaneamente, já que a confiança10 estava estabelecida de  

 

9 Todos os participantes adultos da Associação são mulheres e mães, embora não haja qualquer restrição à 

participação dos homens. 
10Confiança no sentido freiriano enquanto acolhida, afetividade e respeito pela opinião do outro o que leva à 

relação dialógica. 
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antemão, uma vez que uma de nós pertencia à organização, ou seja, dentro da perspectiva de 

pesquisa-ação ela era parte do grupo que iriamos investigar. Sendo assim, pulamos a etapa 

necessária para investigar e conhecer melhor o grupo, assim como não houve necessidade de 

atividades para descontração das participantes.  

A opção metodológica para o encontro foi o círculo de cultura freiriano11 enquanto 

método12 educativo de dinâmica de grupo centrado no educando. Neste método o círculo 

simboliza a igualdade de participação, derrubando as hierarquias e retirando do/a educador/a 

a centralidade no processo de ensino-aprendizagem. Brandão (2010) nos mostra que embora 

nas ações educativas de Paulo Freire o objetivo principal do método era a alfabetização de 

adultos, a necessária investigação temática sobre a realidade dos educandos para o 

levantamento dos temas e das palavras geradoras pode ser compreendido hoje como uma 

experiência pioneira de pesquisa participante. 

Nosso círculo de cultura estava composto pela equipe de coordenadoras (nós três), 

onde o elo entre a Universidade e o grupo de mulheres era feito pela coordenadora que já 

atuava como educadora junto a Associação. Essa questão é de extrema importância como 

discutimos acima, pois facilita a interação já que a ideia é a formação de um coletivo coeso. 

Além de nós, o grupo estava formado por vinte  mulheres de idades que variavam entre vinte 

e sessenta anos, todas elas eram mães que estavam fora do mercado de trabalho formal13 e em 

situação de vulnerabilidade socioambiental. 

Como dito acima, nossa atividade foi dividida em dois encontros: um na segunda-feira 

e o outro na quarta-feira, ambos à tarde das 14h às 16h, sendo observada neste último, uma 

redução de presença no grupo. Aqui novamente referimos a importância de observar as formas 

a partir das quais o grupo se organiza. Como tínhamos apenas uma semana para desenvolver 

essa atividade em campo e na sala de aula, negociamos com o grupo outro dia disponível para 

o segundo encontro e foi sugerido, por elas mesmas, a quarta-feira embora várias não tenham 

comparecido, pois não era o dia habitual de suas reuniões. Então gostaríamos de ressaltar que  

 

 11A pesquisa-ação pode ser desenvolvida utilizando várias formas coletivas de reunião, como seminários, 

grupos, círculos de cultura, etc. desde que permitam a participação e discussão entre pesquisadores e 

participantes. (THIOLLENT, 1986). 
12 Utilizamos neste trabalho a palavra método, para designar essa etapa específica de investigação temática e 

formação dos temas geradores, através dos círculos de cultura, pois compreendemos o processo educativo 

freiriano como algo maior e que transcende a concepção de um método. 
 13Um dos critérios de participação na Associação é estar em situação de vulnerabilidade socioambiental e não 

ter renda. 
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a pesquisa-ação se dá no ritmo e no tempo do grupo no qual estamos inseridos e não no tempo 

da academia e dos pesquisadores. Há que haver respeito por essas formas se chegamos em um 

grupo já organizado com regras e critérios próprios de funcionamento. Daí ser fundamental 

conhecer primeiro a organização por dentro, ir ao local, conhecer as pessoas, conhecer as 

relações sociais e de poder ali estabelecidas para depois planejar coletivamente os círculos de 

cultura. 

Outra questão que gostaríamos de propor para a discussão é que partimos da ideia de 

que a pesquisa-ação é Educação Popular. Segundo, Brandão e Streck (2006) toda pesquisa 

participante é um método de que se utiliza da relação dialógica e que por isso tem vocação 

educativa, sendo assim, também é politicamente formadora. Isto é, o conhecimento discutido 

e compartilhado no grupo produz  um processo de conscientização14 que é sempre coletivo.  

Depois das apresentações e conversa inicial passamos à atividade em si, isto é a 

construção do mapa de problemas. Distribuímos papeizinhos e fizemos às mulheres a mesma 

pergunta que já havíamos utilizado para construir o mapa teórico em sala de aula: quais os 

principais problemas que vocês enfrentam em suas vidas?  

Nesse momento, correndo o risco de estarmos nos repetindo, é preciso ressaltar a 

importância de conhecer a realidade do grupo antes da chegada ao campo, porque várias 

mulheres eram analfabetas e, como já sabíamos de antemão nos organizamos para que uma 

de nós pudesse escrever por elas (e por quem quisesse) nos papéis os problemas relatados. 

Também resolvemos modificar as palavras do mapa para facilitar a compreensão por parte do 

grupo, então onde se lia no mapa teórico (Figura 1), magnitude e viabilidade, no mapa prático 

(Figura 2) escrevemos: mais fácil de resolver, mais difícil de resolver e importância. 

Gostaríamos de destacar que esta era apenas uma atividade de aprendizagem de uma 

disciplina sobre pesquisa-ação, como que um ensaio, e não uma pesquisa ação-ação em si, 

uma vez que esta demandaria vários encontros com o grupo para realizar o mapeamento de 

problemas. 

A partir do questionamento supracitado, iniciamos a atividade para construção do 

mapa prático. Neste momento, notamos que as participantes tiveram dificuldade em expressar 

em poucas palavras e escrever de forma sintética o que para elas era uma imensidão de 

problemas. A importância das coordenadoras foi fundamental para fomentar e orientar a  

 

14 Neste trabalho partimos da perspectiva freiriana de conscientização enquanto desenvolvimento de uma 

consciência crítica onde os sujeitos percebem seu lugar no mundo e as relações de opressão como construções 

sociais e históricas. 
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discussão com o grupo sobre os problemas e, assim coletivamente construir uma definição 

dos mesmos. 

 Seguimos com outra parte difícil que era localizar no mapa se o problema elencado 

era de fácil ou difícil resolução e se tinha maior ou menor impacto em suas vidas. Percebemos 

claramente neste momento como este método de pesquisa, dentro da proposta de Thiollent 

(1986) requer vários encontros para que os problemas possam ser, pensados, discutidos, 

refinados e agrupados por tema. Todo esse processo dentro da lógica de um processo 

educativo. 

Finalizada a construção do mapa prático durante os dois dias de encontro, conforme a 

Figura 2, passamos a analisar os problemas que foram apontados pelas participantes. 

 

 

Figura 2. Acervo da própria autora. Mapa prático elaborado em campo. 

Todos os problemas giravam em torno da vida privada, da criação dos filhos, das 

questões conjugais e do universo da casa. Compreendemos que por serem mulheres as quais 

estão fora do mundo do trabalho15 e imersas no mundo da família, a vida delas se restringe à  

  
15 Mundo do trabalho compreendido como emprego formal. 
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criação de filhos e do universo familiar, isto estava explícito nos problemas que elas 

escolheram como os mais importantes. O único que saía deste contexto era a falta de renda, 

mas essa falta de renda não era necessariamente compreendida como renda dela, mulher, mas 

sim renda da família e que poderia vir do marido16.  

Embora esse conjunto de problemas já fosse esperado por nós, pois além de 

conhecermos a realidade do grupo, também somos mulheres e partilhamos as mesmas 

preocupações, a intensidade com que as questões familiares e domésticas impactavam as vidas 

dessas mulheres nos levou a profundas reflexões. 

 

Comparação entre os mapas  

Voltamos à sala de aula munidas dos mapas construídos tanto em aula como em campo 

e com a missão de apresentá-los aos colegas e professores para a análise e discussão. 

Como efeito didático e com vistas a melhorar a comparação entre os mapas, 

elaboramos dois infográficos a partir das fotos dos mapas originais como segue abaixo 

(Figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 3. Própria autora.  Infográfico do mapa de problemas teórico – elaborado em sala de aula 

 

 16 Optamos por utilizar a palavra marido, porque o grupo utiliza esta palavra para designar o companheiro.  
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Figura 4 – Própria autora. Infográfico do mapa de problemas prático – elaborado em campo. 
 

Ao compararmos os dois mapas percebemos que eles giram em torno dos mesmos 

problemas, o teórico traz as questões em sua forma conceitual e teórica, problemas estruturais 

da sociedade e no mapa prático, podemos perceber esses mesmos problemas agindo na 

cotidianidade, na materialidade da vida. No mapa teórico (Figura 3) o Patriarcado está no 

topo como um problema de alta magnitude e inviável, no sentido da resolução, pois é um 

problema estrutural de nossa sociedade capitalista e patriarcal. Para resolvê-lo seria preciso 

imaginar uma sociedade organizada a partir de outro modelo societário.  

Segundo Lerner (2019) o patriarcado é um sistema que existe a milênios, mas que foi 

utilizado pelo sistema capitalista como base para a exploração do trabalho reprodutivo feito 

pelas mulheres. Para ela esse sistema funciona porque as próprias mulheres o sustentam 

através de uma doutrinação de gênero assentada na carência educacional, no desconhecimento 

de sua própria história, na divisão entre mulheres respeitáveis e desviantes a partir da 

sexualidade, restrições, coações e discriminação no acesso ao poder econômico e político. 

Todas essas questões de formas e dimensões variadas transformaram metade da humanidade 

em subordinadas (mulheres) e a outra metade em dominadores (homens). Constituindo assim 

a base da sociedade androcêntrica17. 

No mapa prático (Figura 4) nós percebemos esse sistema patriarcal e capitalista agindo 

  

17 Compreendemos androcentrismo como uma construção sócio mental que elabora representações do mundo 

tendo como eixo uma visão masculina. A sociedade androcêntrica estrutura-se a partir de uma valorização dos 

lugares masculinos, normatizando toda e qualquer relação. 
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em conjunto na cotidianidade em questões como: a preocupação com a educação e o cuidado 

com os filhos e a família, moradia e problemas conjugais. Tudo isso mostra como essas 

mulheres estão acantonadas no mundo do privado e da família, refletindo em uma sociedade 

desigual e injusta socialmente provocando e tencionando vulnerabilidades e, no limite, 

jogando grande parte das mulheres na pobreza.  

Compreendemos a questão da pobreza da mulher como um problema ambiental, já que 

devido a este modelo societário capitalista e patriarcal há um agravamento da situação social, 

uma vez que este se articula a partir da exploração da natureza enquanto fonte de recursos 

para o capital e das mulheres, enquanto força de trabalho reprodutivo invisível do capital. As 

mulheres são a grande maioria dos pobres do mundo18, elas estão no centro de uma crise 

socioambiental. Elas vivem em áreas de risco, em casas sujeitas à inundações e 

desmoronamento, sem saneamento, não tem acesso à uma alimentação balanceada e à saúde 

e estão sujeitas a violências de gênero e raça, com altas taxas de feminicídio. Em relação ao 

emprego são elas que ocupam os postos de trabalho mais precários. Ou seja, as mulheres são 

um grupo humano que vivenciam alto nível de injustiça social e ambiental. 

Muito embora, nenhuma delas na elaboração de seus problemas levantou as questões 

acima literalmente, estas estão na base de alguns problemas apontados como a casa, por 

exemplo, no sentido de que elas não possuem um lugar habitável, confortável e espaçoso para 

morar, ou simplesmente não possuem um lugar para morar. Outra questão que não apareceu 

foi a da violência contra a mulher (verbal, financeira, física e psicológica), muito embora 

algumas delas tenham escrito problemas com ex, mas não explicaram quais eram esses 

problemas. Isto pode ser justificado pela falta de tempo para discutir mais profundamente 

essas questões, pois a violência pode estar naturalizada e invisibilizada, ou porque este é um 

problema muito grave para ser discutido no coletivo. 

Perceber como o patriarcado, associado ao capitalismo, produz e reproduz a opressão 

feminina requer um deslocamento da lógica androcêntrica. Esse deslocamento parte do 

desvelamento da construção sócio histórica das relações de gênero e reflexão de como essas 

relações impactam a vida das pessoas tanto mulheres quanto homens. Percebemos isso quando 

os mapas foram expostos em sala de aula e os colegas e professores homens ao analisarem os 

problemas apontados pelas mulheres os compreenderam como problemas pessoais. Por outro 

lado, as colegas mulheres analisaram como problemas sociais e que isto que estava exposto 

no mapa era o patriarcado agindo na sua cotidianidade.  

 

18  Segundo o conceito de Feminização da pobreza. 
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Os colegas ao analisarem dessa forma o mapa prático estavam levando em 

consideração a abordagem de Thiollent (1986) onde ele diz que a pesquisa-ação não é uma 

pesquisa psicossocial e que deve dar maior ênfase aos aspectos sócio políticos do que aos 

aspectos psicológicos das relações interpessoais. Mas o patriarcado não é um problema sócio 

histórico e político?  

Pensamos que sim, pois compreendemos que o androcentrismo sendo uma construção 

mental e o patriarcado agindo justamente no aconchego do lar mascaram as relações de 

opressão das mulheres com esse aspecto psicologizante. O androcentrismo bloqueia o olhar 

dos homens (principalmente, mas não exclusivamente), eles simplesmente não veem os 

problemas da outra metade da humanidade como problemas sociais e políticos.  

Neste ponto podemos citar Young (2005) que tem um texto intitulado House and 

home: feminist variations on a theme o qual faz uma crítica à histórica divisão entre o mundo 

feminino da casa, do trabalho doméstico e das atividades de preservação e imanência19 e o 

mundo masculino do público, das atividades de transcendência20 e da construção da vida. Ela 

vai elaborar a tese de que o trabalho doméstico não é destituído de valor, ao contrário, ele é 

ambivalente, no sentido de que o trabalho doméstico não é apenas atividades de repetição e 

preservação, ele é composto, ao mesmo tempo, por outras atividades de significação e 

ressignificação da vida, como organização de objetos familiares, as histórias de família e as 

dinâmicas de relações entre as pessoas que habitam a casa. Tudo isso forma uma base para 

uma compreensão de mundo, para a construção dos sujeitos, ou seja, forma subjetividades, 

permitindo aos sujeitos realizar atividades de transcendência, isto é, projetar o futuro e 

construir autonomia. Ela está discutindo uma questão que é central no feminismo, de que as 

atividades da casa têm uma dimensão política.  

Dentro disso, percebemos a esfera da vida privada, a casa, o lar e as relações de 

opressão aí estabelecidas como o lugar onde, ao mesmo tempo que o patriarcado afia suas 

garras, as mulheres formam redes de resistência a partir de atividades que podem ressignificar, 

social e historicamente essas relações. Daí a importância de espaços como a Associação que 

permite o encontro, a reflexão sobre os problemas e a ação, constituindo-se como um espaço 

de Educação Popular. 

Nesse sentido, esta experiência que tinha como objetivo pôr em prática as fases iniciais  

 

 19Atividades de imanência são as atividades do lar, que são um eterno presente no sentido que são repetitivas e 

que, portanto, não produzem subjetividades não permitindo ao sujeito a construção da autonomia (Young, 2005). 
 20Atividades de transcendência são aquelas em que os sujeitos realizam atividades de construção, projetando o 

futuro e deliberando, construindo autonomia. (Young, 2005). 



 

1045  
 

da pesquisa-ação (exploratória e seminário) proporcionou a nós, alunas de pós-graduação, 

junto com as mulheres da Associação refletir sobre questões tão caras ao mundo das mulheres, 

pois é este justamente o objetivo, o envolvimento com os problemas de populações 

vulneráveis, pobres e injustiçadas. Esse envolvimento se constitui em processo educativo uma 

vez que proporciona a participação coletiva na análise dos problemas e aponta soluções 

possíveis. 

Voltando ao que discutimos no início deste trabalho, sobre a forma como 

compreendemos a EA crítica como aquela que almeja compreender as correlações dos seres 

humanos com o mundo e no mundo, refletindo e buscando por intervenções para os problemas 

e conflitos emergentes destas relações. Compreendemos a pesquisa-ação como um método 

que proporciona o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa junto as populações vulneráveis 

a partir do diálogo, da problematização, da reflexão e da ação, uma vez que o método e a 

análise das realidades investigadas se fundem na práxis21. 

 

Considerações finais 

O que faltou em nossa experiência com a pesquisa-ação foi justamente a ação, pois 

apenas realizamos as etapas iniciais do método que culminaram com a elaboração dos mapas 

de problemas e mesmo assim de forma reduzida, apenas dois encontros, e dando ênfase à 

aprendizagem do método. O objetivo era pôr em prática uma parte do método, já que foi uma 

atividade dentro de uma disciplina e os prazos eram curtos. Mesmo assim originou discussões 

profundas e pertinentes ao nosso modelo de sociedade, tendo como base a Educação 

Ambiental Crítica, o que mostra a importância do método potencializado pela participação do 

grupo pesquisado. 

As principais dificuldades que encontramos ao elaborar os mapas de problemas foram 

em primeiro lugar refinar e refletir sobre os problemas apontados os quais geraram temas para 

futuras discussões o que aponta para o caráter educativo do método. Em segundo lugar o 

tempo. A pesquisa-ação, em nossa compreensão, é uma pesquisa a longo prazo, pois para o 

pesquisador fazer parte do grupo e conhecer a organização por dentro é necessário estabelecer 

laços de confiança e de empatia. Ou seja, é preciso conhecer o contexto sócio histórico do 

grupo a ser investigado e isso demanda tempo que nem sempre é o tempo da academia, mas 

sim do próprio grupo. 

 

 21 Fusão entre teoria e prática onde, a teoria é constantemente repensada a partir da prática e, esta prática, é 

reorganizada em função da teoria.  
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Para finalizar, gostaríamos de destacar a importância do trabalho de campo para a 

pesquisa acadêmica em geral e no caso específico, a pesquisa-ação, pois acreditamos ser de 

fundamental importância atravessar os muros da universidade e ter contato direto com os 

problemas que impactam a vida das pessoas para que possamos refletir com elas sobre 

possíveis soluções e imaginar outro futuro menos desigual e com mais boniteza.  

Gostaríamos de agradecer ao Prof. Dr Carlos Machado e ao Prof. Tommasino por nos 

proporcionarem o contato com o método da pesquisa-ação e proporem a atividade relatada 

neste trabalho. 
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Carta pedagógica aos entrevistados da pesquisa: o entendimento de sustentabilidade a 

partir de discursos de trabalhadores do setor elétrico 

 

Antonio Paulo Valim Veja1  
 

Palavras-chave: Educação. Meio Ambiente. Trabalho. Cidadania. 

 

Queridos trabalhadores, participantes da pesquisa! 

 

A sugestão de dirigir-me a vocês, por meio desta carta, gera um autoestímulo à 

proposta de comunicação. Por meio de um gênero textual que, nesta segunda década do século 

XXI, muitos consideram defasado, outros nunca o utilizaram para dialogar com alguém, para 

informar ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, contar ou relatar fatos e emoções, é mais 

uma expectativa em relação à pesquisa realizada. Há bastante tempo, escrever uma carta a 

alguém representava mais ou menos isso. 

O estímulo ao intento nasce do XII EDEA, FURG-2020, uma feliz inspiração em Paulo 

Freire e suas cartas pedagógicas, que veicularam, após sua morte, na publicação Pedagogia 

da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos, pela editora UNESP (2000). Motivado 

pelo evento, faço uso dessa modalidade comunicativa para retomar o diálogo com vocês, ex-

colegas trabalhadores, que gentilmente concederam as entrevistas para a pesquisa da minha 

recente dissertação de mestrado. 

Nesta carta pedagógica, pretendo alcançar dois pontos de discussão por meio dos quais 

convido-os à sequência da reflexão, pois o diálogo que estabelecemos, ao longo da pesquisa, 

continua em minha memória, mesmo após a defesa e entrega do trabalho final. Sei que a 

narrativa de vocês tem maior amplitude do que a análise realizada e, por isso mesmo, o convite 

aberto ao diálogo por mais algum tempo, sem, contudo, esgotar as possibilidades do material 

proveniente das entrevistas e, tampouco, finalizar nossa capacidade de reflexão por conta do 

recente contexto vivido. 

  Um desses pontos é o trabalho que nos une no setor elétrico. A narrativa de vocês me 

levou à reflexão sobre algumas características inerentes ao trabalho e o quanto isso implica a 

qualidade de vida cujas habilidades, competências, capacidades, talentos e aptidões, naturais 

e desenvolvidas, são requeridos a todo momento.  

 

 

1 paulovega1010@gmail.com 
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O trabalho acompanha a evolução humana. E, de igual forma, esses processos, em 

todos os tempos, estiveram sujeitos a mudanças e a transformações, fonte de preocupação, 

angústia, desencontro, contradição, caos e desordem, mas também de organização, 

reorganização, diálogo, alegria e entusiasmo. São processos afirmativos e negativos presentes 

e que são parte do movimento que alimenta e impulsiona a vida no trabalho e, seguramente, 

para além deste.  

Neste contexto, o trabalho representa felicidade e sofrimento, compreende sucesso e 

fracasso, ensino, aprendizagem e inovação contínua, sentimentos e situações que caracterizam 

as ações humanas. Por certo, quando contempla justiça, equidade de oportunidade, realização 

e desenvolvimento pessoal e profissional, é fonte de motivação, volição, sensibilidade e 

liberdade. Questões que necessitam de espaço adequado e exercício de plena democracia para 

se fortalecerem.  

De acordo com Nussbaum (2015), as democracias que lutam pela estabilidade não 

podem estar amparadas apenas no crescimento econômico e, mesmo para esse fim, as opiniões 

críticas e as individualidades não podem ser silenciadas.  Essa é também uma perspectiva de 

que precisamos criar e alimentar uma cultura da discordância, pois “ao ressaltar a voz atuante 

de cada pessoa, nós também criamos uma cultura da responsabilidade. Quando as pessoas 

percebem que são responsáveis por suas ideias, é provável que também percebam que são 

responsáveis por suas ações” (p. 54).  

O outro ponto, estimados colegas, é a educação e o ensino que ajudam a desenvolver 

perspectivas de dignidade, equidade e liberdade a todos, caminhos capazes de ajudar as 

pessoas a construírem boas oportunidades, uma vida com qualidade e satisfação, amparados, 

especialmente, numa visão de mundo que compreende a sustentabilidade 

multidimensional.   Esse tipo de educação é muito importante e necessita de intencionalidade 

no ensino. Não tenho dúvida de que vocês concordam comigo, por isso precisamos seguir 

lutando para a efetivação dessa realidade. 

Para vários autores, em especial Freire (1996), ensinar exige criticidade entre o saber, 

fruto da experiência, e o saber metodologicamente organizado. Nesse processo é que se dá a 

evolução e a qualidade da curiosidade e a capacidade crítica, capazes de orientar as 

competências quanto a observar, reconhecer e buscar o conhecimento.  “Na verdade, a 

curiosidade ingênua, [...] associada ao saber do senso comum, [...] criticizando-se, 

aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se 
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torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade mas não de essência” (FREIRE, 1996, 

p. 31). 

Nesses termos, caros interlocutores, a educação é uma das formas de ajudar a construir 

o futuro, preparando as pessoas e a sociedade com as capacidades e competências para se 

viver e trabalhar de maneira sustentável. A educação ambiental (EA), educação para o 

desenvolvimento sustentável (EDS) e educação para a cidadania global (ECG) são 

possibilidades educacionais para a formação da cidadania, capazes de ajudar a criar o desejo 

de todos os humanos ao bem viver, exercitando e construindo uma cultura de paz, cuidado, 

preservação e recomposição do meio ambiente. Esse é um desafio para a educação, pois 

compreende atuar numa perspectiva interdisciplinar, como forma de promover um diálogo 

conciliatório entre a natureza, o ser humano, a cultura e a sociedade, entre o local e o global. 

Assim, o sentido de uma educação ambiental (EA) é desenvolver uma ética cidadã de 

respeito às necessidades humanas de interação com a natureza, atento aos limites do planeta, 

o que remete a uma solidariedade global. Por isso, a EDS, ECG e EA, de forma 

interdisciplinar, procuram convocar a todos para assumirem a responsabilidade na construção 

de um futuro sustentável, pensando no presente e nas futuras gerações.  

Seguindo nessa reflexão, a educação ambiental para a sustentabilidade e para a 

cidadania global é uma proposta com concepções e perspectivas éticas que precisa integrar as 

práticas cotidianas de todos os cidadãos, no sentido de construir uma convivência humana 

desejosa de acolher o outro, o que implica um desejo de aprender com o outro, fazendo parte 

de um saber ambiental e sustentável. Aprender, assim, é assimilar em si o diferente. Dialogar 

e interagir com a diferença não é apenas tolerar, é valorizar e admirar o outro pela inovação 

que representa em termos de conhecimento e de invenção da própria vida.  

O sociólogo Leonardo Boff (2012), ao referir-se à carta da Terra, destaca um trecho 

de abertura e que reproduzo aqui para sequência de nossa reflexão: “Estamos diante de um 

momento crítico da história da Terra numa época em que a humanidade deve escolher o seu 

futuro [...]. A escolha é nossa e deve ser: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e 

cuidar uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida 

(Preâmbulo da Carta da Terra in: BOFF, 2012, p. 13).   

Assim, uma das questões mais preocupantes da atualidade, e também um dos maiores 

desafios da humanidade, diz respeito às evidências ambientais. O cenário socioambiental se 

mostra, a cada dia, mais carente de cuidado, e os impactos causados pela ação humana no 
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meio ambiente e na sociedade são, cada vez mais, preocupantes e questionáveis, levando em 

conta os modelos de desenvolvimento empregados.  

De acordo com Vega (2020), nesse contexto de crise ambiental, educação formal e não 

formal são convocadas a criarem consciência, abrirem “mentes e corações” das pessoas para 

a realidade e consolidarem uma visão sustentável e solidária. “Devemos desenvolver e aplicar 

com imaginação a visão de um modo de vida sustentável nos níveis local, nacional, regional 

e global” (final da Carta da Terra in: BOFF, 2012, p.14).  

Contudo, prezados interlocutores, considerando as dificuldades e o tamanho da crise 

que vivemos atualmente, um projeto de sustentabilidade deve ir além da questão 

mercadológica. O próprio discurso da sustentabilidade compactua com o pensamento 

complexo, integra e contempla uma pluralidade de questões sociais, pressupondo o 

desenvolvimento de novas competências, habilidades e capacidades de aprender a ser, viver e 

fazer. Em outras palavras, significa conceber a vida para o presente e o futuro em novas 

referências e paradigmas. Nesses termos, é necessário substituir os velhos modelos de 

sociedade e de educação e, consequentemente, as ações do ser humano nesse contexto.    

Por isso, a educação ambiental para a sustentabilidade é uma forma de ajudar as 

pessoas a compreenderem a ligação entre a ecologia interior e exterior. Implica o 

entendimento de que a qualidade da vida depende de um corpo saudável e das relações desse 

corpo com a natureza que o envolve e, no qual, ele é parte complementar e integrante.  

Logo, construir uma educação, na perspectiva da sustentabilidade socioambiental, é 

uma aventura complexa, pois requer respostas a problemas igualmente complexos e avançar 

além da sustentabilidade reducionista do mercado e de uma sociedade que valoriza mais o ter 

do que o ser (VEGA, 2020, p. 14). Portanto, educar para a sustentabilidade é “educar para que 

se restabeleça a aliança entre a mente e o coração, para que cada um, em sua existência, 

consiga percorrer o mais longo dos caminhos, ou seja, aquele que vai da mente ao coração” 

(MORAES, 2014, p. 40).   

Finalizando a minha carta a vocês, caros ex-colegas, mas sempre meus amigos, 

relembro a problemática central da pesquisa cujo objetivo geral foi analisar, com base no 

discurso proveniente das entrevistas realizadas com vocês, o entendimento de sustentabilidade 

dos trabalhadores do setor elétrico. Percebi, nos discursos, um caráter fortemente solidário, 

em busca de melhores formas de viver, movidos por uma preocupação com os outros, 

melhorando a vida nas comunidades em que vivem. Demonstram um entendimento de 

sustentabilidade que é absolutamente humano e consideram as perspectivas de vida, meio 
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ambiente e sociedade em construção e reconstrução permanentes, anunciando que a boa 

educação e o ensino pertinente são capazes de mudar a comunidade planetária. 
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Uma resposta ao tempo: quem podemos ser no mundo que temos? 

 

Débora Medeiros do Amaral 1 

 

Palavras-chave: Educação, Transformação, Esperança 

 

Queridos professores da educação básica, em especial os professores Caiqueiros com quem 

constituo minha docência 

 

Nesses dias tão singulares, onde a vida parece ter entrado em colapso total, acordei 

muitas vezes pensando em vocês, pensando na escola e em especial pensando nas ausências 

da escola e de vocês professores na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens e adultos. 

O distanciamento físico nos tirou a oportunidade de atentar aos corpos, as formas de andar, e 

tantas formas de nos contar sobre a vida, sobre as violências, sobre as exclusões, que os nossos 

estudantes criam e encontram para nos comunicar sobre o mundo. 

Ao ler a proposta da escrita desta carta, da problemática deste evento, fiquei inquietada 

com a pergunta “Que mundo queremos”? Ao longo da minha existência humana sempre fui 

acompanhada pelas perguntas, desde criança, gostava de perguntar: qual teu nome? Quem tu 

é? Porque o nome da mesa é mesa? Será que alguém nos observa e a gente não vê (e olha que 

não existia Big Brother na época)? O que é o amor? Desenvolvimento infantil? Será que todas 

as crianças se desenvolvem da mesma forma? Quais os sentidos e possibilidades da escola? 

Que histórias sobre as escolas vêm sendo contada por meio dos programas de pós-graduação? 

Será que é possível uma ciência prudente, para uma vida decente (Boaventura Souza)? Para 

além da pergunta que mundo queremos, penso, quem podemos ser no mundo que temos? 

No início da minha formação, no curso de Pedagogia, por algumas leitura e ideias, 

próprias desta etapa da formação, eu acreditava que uma revolução aconteceria, algo que 

mudasse de forma eficaz o mundo, as relações, as pessoas, resultando na garantia de uma vida 

justa e igualitária. Ainda desejo esta vida, para mim, meus amigos e companheiros de 

docência, e em especial, para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, estudantes da 

educação básica, com quem aprendi a ver e compreender a vida para além das minhas 

experiências, ou seja, ver a vida de forma coletiva. Porém, o caminho que percorri e construí 

com professores da educação básica, as impotências que compartilhamos ao redor da mesa 
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 grande nos encontros formativos, com pautas ambientais, humanas, educativas, enfim 

diversas, me mostraram que as revoluções acontecem no cotidiano da escola. A revolução não 

é única, não é de um herói, de uma liderança, de um ser considerado elevado. Ela é plural, ela 

é feita nos movimentos diários, nas tomadas de decisão, nos processos de escuta e também 

nos processos de escrita. Ela é feita pelas crianças que ainda sorriem e brincam, apesar da 

miséria e da fome, ela é feita pelos estudantes do sexto ano, com quatro anos de reprovação e 

que continuam acordando cedo nas manhãs frias para estar na escola e ouvir os mesmos 

saberes que não conseguem entender, ela é feita pelos professores da educação básica, que são 

afrontados dia a dia por nossas formas de fazer ciência e de dizer o quão errada são suas 

práticas, mas eles continuam lá, produzindo saberes, reinventando à escola e sendo referência 

de cuidado e educação na vida de uma comunidade. 

Então, partindo dessas memórias, que a escola me deu, quando pude atuar como 

coordenadora pedagógica e diretora escolar, convido vocês a pensarem comigo, quem 

podemos ser no mundo que temos? Creio que esta pergunta pode apresentar outras 

possibilidades de pensamento e caminhos a ser trilhados, que para além de pensar sobre o 

mundo que temos, nos coloque como parte desse mundo, como integrante e responsável por 

ele. 

Vocês professores da educação básica, com suas práticas e esperanças, me mostraram 

que há uma tomada de decisão importante, um compromisso individual com o fazer educativo 

que vai para além das condições que se tem. Essa postura de vocês me faz pensar sobre o 

mundo, e sobre ser anterior a pergunta do mundo que queremos, pensar quem podemos ser no 

mundo que temos. Penso que nossas práticas precisam ter um compromisso maior com o 

presente, talvez mudando o presente, possamos ter um futuro outro.  

Esses dias pandêmicos, apesar de assustadores e de provocadores de ausências, também 

provocou presenças, entre tantas lives que pude ver e ouvir, lembro com intensidade de uma 

frase de Boaventura Souza quando frisou que somos 0,01% da vida do planeta, e que é enorme 

o estrago, a destruição que esse percentual de vida produz. Sim, essas informações nos levam 

para o futuro, mas e hoje? O que podemos fazer hoje? Se esse percentual consegue destruir, 

não conseguiria respeitar, para que o mundo se reorganize?  

O Esperançar da escola, das práticas docentes, me permite esperançar sobre a construção 

de mundos outros, que são construídos dia a dia na escola. Penso que se pudéssemos olhar 

para além das ausências, as escolas de educação básica, em especial as públicas, poderiam nos 

ensinar muito sobre quem podemos ser no mundo que temos. 
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Nossos professores conseguem ser presença, mesmo quando o caminho é de ausência. 

Vi, ouvi, senti e chorei com experiências construídas por eles na Pandemia causada pelo 

COVID-19. Chorei ao ver a emoção de alguns vendo seus alunos/estudantes/parceiros de 

tardes, manhãs e noites. Me emocionei ao ver vídeos das crianças da Educação Infantil 

recebendo as caixas com materiais e recadinhos de suas professoras. Transbordei de 

encantamento ao acompanhar as presenças que esses professores e professoras foram 

construindo nesses dias tão singulares. 

Essas experiências, ainda que singelas, me permitem a construção da pergunta, que 

segue a ecoar: quem podemos ser no mundo que temos? Há muitos caminhos e experiências 

que precisam ser construídos e conhecidos, caminhos que possibilitem o desenvolvimento da 

sensibilidade solidária, por meio de múltiplas vivências e reflexões partilhadas, caminhos que 

desnaturalizem desigualdades, violências e qualquer tipo de opressão.  

Enfim, ... 

“No futuro não se tratará tanto de sobreviver como de saber viver. Para isso é necessária 

uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não 

nos separe e antes nos uma pessoalmente ao que estudamos.” 

(Boaventura de Sousa Santos, 1988) 

 

Um grande abraço! 

 

       Débora Medeiros do Amaral 
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Movimentos e caminhos de uma investigação narrativa 

 

Lilian da Silva Ney  

Palavras-chave: Educação. Coletivo. Mulher. 

 

Para a mulher que sou, para as mulheres que marcaram a minha vida e às que ainda irei 

conhecer 

Ensinamento 
Minha 

mãe achava estudo 

a coisa mais fina do mundo. 

Não é 

A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 

Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 

ela falou comigo: 

"Coitado, até essa hora no serviço pesado". 

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 

Não me falou em amor. 

Essa palavra de luxo. 

Adélia Prado 

 

Adélia me faz pensar sobre esse sentimento.  Amor! É com esse sentimento que começo 

minha carta. Uma carta pedagógica é um luxo. Um (re)inventar-se, um olhar-se através do 

espelho, para além do espelho, um pensar sobre esse olhar, sobre o sentir, sobre o escutar, 

aproximando-me do pensamento de Proust, ao dizer que o real descobrimento de novas terras 

é olhar com novos olhos. 

Enquanto eu pensava sobre o que escrever, mil coisas se passaram pela minha cabeça, 

escrevi um poema, escutei música, preparei um café e a ideia tamborilando um samba que 

esperava a vez de ir para a Avenida. E agora estou aqui, escrevendo essa carta para dizer do 

meu fazer pedagógico. 

Eu sou Pedagoga e trabalho na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Sou 

Técnica Administrativa em Educação – TAE. Quando escolhi fazer Pedagogia, não foi uma 

escolha aleatória ou o curso que a nota permitiu entrar. Foi esse sentimento de Amor que me 

levou a pensar educação.  

Nessas andanças pela educação vou resgatando algumas laçadas dessa colcha de tricô  
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que venho tecendo. Lembro do primeiro dia como Agente Educacional em uma escola 

estadual localizada na periferia. Nós não somos professoras ou professores, não estamos na 

sala de aula, então, qual o papel dessas e desses servidores no fazer educativo?  

O que é Educação? Como se ensina? Como se aprende? Quem ensina? Quem aprende? 

O que tem mais valor, as experiências ou as cartilhas? Essas perguntas me acompanham desde 

então. Algumas, se não todas, direcionam o meu pensamento, o meu modo de ver, de pensar, 

de sentir educação. 

Quero compartilhar algumas ideias e inquietudes referentes à educação, a minha 

pesquisa de doutorado e a minha caminhada até aqui, nesse hoje que se desenha a cada passo. 

(Re)pensar sobre a minha prática, sobre minhas escolhas, trata-se de uma reflexão sobre essas 

questões que ainda rondam o nosso imaginário educacional. 

As(os) Agentes Educacionais desempenham uma importante atuação educativa nos 

ambientes externos à sala de aula. Se pensarmos a escola com a diversidade de pessoas, cada 

uma delas com seus costumes, valores e crenças convivendo em um único lugar onde a 

educação é o objetivo, precisamos nos perguntar, constantemente, de que educação estamos 

falando? 

Volto à colcha de tricô em que cada laçada é importante para que essa colcha possa nos 

aquecer sem se desmanchar. Penso nessa colcha como metáfora do ato de Educar que não se 

dá sozinho nem isolado, mas que se fortalece no coletivo permeado pelas singularidades de 

cada sujeito.  Esse elo fortalecido é que possibilita o equilíbrio e a sustentação necessárias 

para que o trabalho alcance bons resultados.  

Essas reflexões me trouxeram com clareza algumas passagens nesse espaço-tempo de 

educadora. Cheguei na escola em dezembro, pouco antes de se encerrarem todas as atividades 

escolares. No ano seguinte, durante um dos recreios que mais pareciam um campo de guerra 

onde sobreviver era essencial, gritaria, empurrões, choros, ameaças tornavam aqueles vinte 

minutos em horas intermináveis. Pensei no que poderia propor para mudar aquele quadro. 

Conversei com as crianças para saber do que gostavam, a maioria das respostas, foi “de nada”. 

Como fazer daquele ambiente escolar em que o caos e a desordem imperavam pudesse 

se tornar um espaço de trocas, de amor e de experiências significativas? Com a colaboração 

de algumas colegas e alguns colegas, juntamos tampinhas e garrafas de refrigerante, elástico, 

latas grandes de achocolatado, cordão, alguns desses materiais disponibilizados pela escola e 

pusemos mãos à obra. Criamos pés de lata, jogos de damas, pular elástico, vai e vem, corda 

para pular, amarelinha entre outras brincadeiras em que a socialização estivesse presente. 
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Os primeiros dias ainda eram de batalha, pela posse do brinquedo, pela vez em brincar, 

pela violência ao não vencer o jogo. Mas, aos poucos, com a minha mediação as crianças 

foram sentindo o prazer da partilha e a necessidade de estarem juntos. Elas criaram suas regras 

e eu só intervinha quando estritamente necessário, às vezes para apaziguar alguma contenda 

que começava a se formar. 

Alguns meses depois troquei de escola com uma colega e mais alguns meses fui 

trabalhar em uma escola de Ensino Médio bem próxima a minha casa. Ali, outras experiências 

me proporcionaram um outro olhar sobre o fazer educativo. Sempre gostei de escrever de 

poesias a contos e crônicas. Lá encontrei um colega que partilhava do mesmo sentimento em 

relação à escrita comigo. Promovemos um concurso de poesias e contos na escola que teve 

um engajamento muito bom das e dos estudantes.  

A noite de entrega dos prêmios, a distribuição dos livros, a emoção transbordava por 

todos os lados, lágrimas ao receber e abraçar um livro que era de cada uma e de cada um, livro 

construído no coletivo, em que cada laçada foi importante para que o resultado fosse tão 

significativo para todas e todos protagonistas desse acontecimento. 

Essa narrativa é um mergulho nas minhas memórias afetivas e está prenhe do que afirma 

Freire (1998) de que “Ninguém educa ninguém, os homens se educam com comunhão 

mediatizado pelo mundo”. Pluralizamos nosso olhar quando nos educamos no coletivo e esses 

movimentos foram construídos coletivamente, mediados pelas reflexões e discussões entre os 

pares, por isso tão significativos e importantes de serem relatados. 

Algum tempo depois eu estava na FURG e novas possibilidades se avizinhavam. Outros 

saberes, outras narrativas me convidavam a (re)pensar esse fazer educativo que não se esgota 

nunca. Algumas inquietações me colocavam em movimento novamente.  

Em 2019, surgiu a oportunidade de participar de um programa de doutorado.  Pensei, 

“poxa, será que o sol brilha no meu quintal?” e do encantamento inicial, uma enxurrada de 

perguntas escorriam por todos os lados, formando lagoas povoadas por pingos de chuva em 

tardes quentes de verão. Depois de toda essa euforia, o pensamento vai se tornando mais 

racional, sem, contudo, perder o desejo, a magia, a beleza das palavras. 

Escrevo uma carta-intenção de pesquisa para o Programa Específico de formación en 

Investigación Narrativa y (Auto)biográfica en Educación, da Faculdad de Artes y 

Humanidades da Universidad Nacional de Rosário – Argentina, na qual compartilho um pouco 

da minha história, das experiências que deixaram marcas, dos sonhos, dos desejos, da infância 

e da criança que ainda me habita, e da mulher que me tornei, e de como é ser mãe em um 
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mundo tão conturbado, e de como é preciso lutar todos os dias, por um mundo em que 

prevaleça valores éticos e estéticos.  

Foram muitas as vontades de escrita, tantas histórias a serem contadas, e eu teria que 

escolher uma, somente uma. Não é fácil decidir um tema de pesquisa. Mas, de uma coisa eu 

tinha certeza, não queria ser expectadora dessa pesquisa, alguém que olha e analisa, eu queria 

fazer parte da obra, ser narradora, ser leitora, ser investigadora e também ser investigada. 

Eu queria a caminhada, o movimento, a experiência de me enveredar por trilhas 

desconhecidas e não ter medo de me perder, de saber que todos os caminhos são possíveis, só 

precisamos “olhar com novos olhos”.  

Uma das inquietações que sempre me acompanharam e ainda acompanham é a condição 

feminina. O modo como meninas e meninos são criados, os espaços que ocupam, as 

brincadeiras, as possibilidades de cada criança, mesmo antes de estas terem consciência sobre 

si, já se inscreve nos corpos das meninas o seu destino: ser mulher. 

Mas, afinal, como nos tornamos aquilo que somos? Como nos tornamos mulheres? 

Como resgatamos esse espaço que nos pertence? Como romper com os padrões performáticos 

construídos socialmente ao longo da história? Por que é tão difícil romper com a opressão 

moral e religiosa?  

Sou afetada pela condição de ser TAE, o que me perpassa, que me constitui e quero 

contar essa história. Cada mulher tem uma narrativa e quero conhecer o que esses cotidianos 

nos dizem sobre sermos técnicas administrativas em educação. Dessa forma, na minha 

proposta de pesquisa, pretendo investigar a partir das narrativas de um grupo de Técnicas 

Administrativas em Educação, os espaços e tempos de cada uma de nós. Problematizar o nosso 

lugar enquanto educadoras. 

Pensar a investigação narrativa a partir do olhar do eu, do cotidiano, do existir pela 

escrita e pela escuta atenta e amorosa. Para isso, vou me apropriar das rodas de conversa, por 

consistir um espaço dialógico em que todas possam se expressar e, principalmente, ouvir 

outras mulheres e a si mesmas, aprendendo com a diversidade de ideias, problematizando os 

papéis socialmente construídos, atravessados pelas relações de poder, classe, etnia e gênero.  

Nesse sentido, de acordo com  Warschauer (2001), a conversa desenvolve tanto a 

capacidade dialógica como um momento singular de partilha, pois aprendemos a escutar o 

que o outro tem a nos dizer, assim como as relações com o outro, “as emoções, o respeito, 

saber ouvir e falar, aguardar a vez, inserir-se na malha da conversa, enfrentar as diferenças, o 

esforço de colocar-se no ponto de vista do outro etc [...].”  
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A partir da leitura de cartões-poemas pensar outras possibilidades, outros 

atravessamentos. Como somos afetadas pelo tempo, pelo outro, pela escuta, pelo olhar, pelo 

sentir. Falar desses lugares que habitamos e que nos habitam, desse movimento que nos 

convida a narrar. 

Dessa forma, pretendo a partir da escuta atenta, das trocas de experiências, das reflexões, 

dos sentidos e significados que cada uma dá a essas falas e escutas, entender e refletir junto 

com essas técnicas sobre o nosso lugar enquanto mulheres trabalhadoras em educação na 

Universidade. 

Comecei essa carta transcrevendo um poema da Adélia Prado e vou terminar com um 

poema meu escrito na primeira clínica, em uma das aulas, de tão linda e com tanta boniteza 

que o poema transbordou, derramou-se sobre o papel e que define a mim e a minha 

investigação, e é também o meu olhar sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre os meus 

fazeres, sobre nós e sobre o mundo. 

More em uma ideia constantemente amanhecendo!  
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A Inserção Ecológica enquanto uma metodologia ambiental: resultados de uma 

pesquisa sobre as Ações Afirmativas da FURG  
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Palavras-chave: Ações Afirmativas; Educação Ambiental; Complexidade; Inserção 
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Considerações iniciais  

Este trabalho tem o intuito de apresentar os resultados de uma tese em Educação 

Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA, que buscou 

analisar as Ações Afirmativas na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, entre os anos 

de 2009 e 2019, mediante a metodologia de pesquisa da Inserção Ecológica, enquanto uma 

metodologia ambiental. O processo adotado teve como objetivo avaliar os processos de 

interação das pessoas com o contexto e com isso, possibilitando um olhar ecológico sobre as 

interações, a fim de se chegar a uma validade ecológica de pesquisa.  

A referida tese relacionou os fundamentos da Educação Ambiental com os elementos 

históricos e sociológicos das Ações Afirmativas, favorecendo a construção de uma perspectiva 

crítica sobre a crise socioambiental vigente, a partir do enfoque teórico do pensamento 

complexo de Edgar Morin, mediante a seguinte questão de pesquisa: no contexto universitário 

da FURG, como se constituem as Ações Afirmativas para a comunidade acadêmica e quais 

significados e sentidos da Educação Ambiental e do pensamento complexo permeiam esses 

processos educativos e formativos? 

O projeto de pesquisa desta tese passou pela avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa na área da Saúde – CEPAS da FURG, após qualificação, e recebeu a aprovação sobre 

a validade ética. Justificamos a realização deste estudo por existir incipientes pesquisas e 

produções acadêmicas sobre as Ações Afirmativas, sob a ótica da Educação Ambiental e do 

Pensamento Complexo. 

 

Metodologia Ambiental: Inserção Ecológica 

A Inserção Ecológica é uma metodologia de pesquisa de cunho qualitativo e foi 

criada recentemente no Brasil por pelas pesquisadoras Alessandra Marques Cecconello e  
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Sílvia Helena Koller (2003), inspirada na Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

de Urie Bronfenbrenner2. Tal viés teórico destaca a importância do estudo dos vários 

contextos ambientais, que exercem impacto sobre o desenvolvimento com relação aos papéis, 

às atividades e às interações sociais. Dessa forma, Bronfenbrenner considera a 

bidirecionalidade na relação da “pessoa” com o “ambiente”, reforçando a importância de 

investigar o ambiente da forma que é percebido e experienciado pelas pessoas que nele atuam.  

Antes de compreender como se dá a Inserção Ecológica, é preciso primeiramente 

entender os critérios básicos, que devem ser considerados durante a organização da pesquisa. 

Para tanto, quatro conceitos da Teoria de Bronfenbrenner se fazem necessários nessa 

metodologia: processo, pessoa, contexto e tempo, pois estas dimensões são interligadas no 

sistema ecológico dos sujeitos e contribuem para o olhar ecológico do pesquisador. Para esse 

tipo de pesquisa, o ambiente tem fundamental importância, já que é nele que as interações e 

os processos proximais acontecem, ou seja, a interação entre pessoas, objetos e símbolos. 

O “processo” para Bronfenbrenner (1996) acontece com a presença simultânea de 

cinco aspectos: (1) deve haver o engajamento em uma atividade; (2) a atividade deve 

acontecer em uma base relativamente regular, em períodos estendidos de tempo; (3) as 

atividades devem ser progressivamente mais complexas; (4) deve haver reciprocidade nas 

relações interpessoais; (5) os objetos e símbolos presentes no ambiente devem estimular a 

atenção, exploração, manipulação e imaginação.  

Esse processo proximal visou sulear3 a pesquisa, permitindo seu desenvolvimento, 

bem como o compartilhamento de informações, percepções e sentimentos, pois as 

experiências individuais e os aspectos observados no ambiente são comunicados. No caso da 

pesquisa realizada, a política de Ações Afirmativas da FURG é o processo em questão. 

A “pessoa”, mediante a interação, constrói sentidos que definem sua forma particular 

de agir, nos diversos contextos em que realiza reciprocidade. Com relação à pesquisa citada, 

a “pessoa”, no caso é a comunidade acadêmica, constituída por estudantes, professores, 

técnicos administrativos em educação, funcionários terceirizados e gestores da Universidade. 

O “contexto” se estabelece quando há relação entre pessoa e ambiente, sendo esta  

 

2 (1917-2005) Psicólogo russo, naturalizado nos Estados Unidos durante a infância, conhecido pela sua teoria 

dos sistemas ecológicos. Na década de 1960, engajou-se em lutas ligadas à questão do desenvolvimento humano, 

por acreditar que as políticas públicas afetavam o bem-estar e o desenvolvimento dos seres humanos. 
3 O termo problematiza e contrapõe o caráter ideológico do termo “nortear” (norte: acima, superior; sul: abaixo, 

inferior), pois viabiliza a ótica do sul como uma forma de contrariar a lógica eurocêntrica dominante a partir da 

qual o norte é apresentado como referência universal. 
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relação multidirecional, ou seja, com ambos os elementos se interinfluenciando. Dessa forma, 

o contexto foi subdividido em quatro níveis de interação: o microssistema, o mesossistema, o 

exossistema e o macrossistema (BRONFENBRENNER, 1996).  

Logo, o foco de investigação esteve direcionado as interações que essas pessoas 

estabeleceram em um ou mais contextos específicos, mesmo focando a pesquisa em um ou 

em outro sistema. O contexto identificado neste estudo foi o da FURG, Campus Rio Grande, 

sendo o microssistema, a relação local estabelecida entre a comunidade acadêmica 

supracitada; o mesossistema, a relação destes com seus grupos imediatos na Universidade, por 

exemplo; o exossistema, a relação da comunidade acadêmica com a sociedade de onde são 

oriundos; e o macrossistema, as próprias políticas públicas institucionais e nacionais.  

O “tempo” é o conceito que reforça a ideia do envolvimento interconectado da pessoa 

com o contexto e com os processos ao longo do tempo. Assim, o tempo é um elemento 

fundamental na análise e constituição de processos proximais. No que tange à pesquisa, o 

tempo foi do ano de 2009, período de implantação dessas políticas na FURG, até o ano de 

2019, o qual completou dez anos de efetivação. 

Para melhor compreendermos os quatro critérios básicos (processo, pessoa, contexto 

e tempo), criarmos um organograma destas dimensões, conforme segue: 

 

Figura 1: Organograma das dimensões da Inserção Ecológica 

 

 

Fonte: Próprios autores.  

 

Para a realização de uma pesquisa que utiliza a Inserção Ecológica, faz-se necessário 

que os pesquisadores trabalhem, ao longo do tempo, considerando as alterações no 
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desenvolvimento de todos os envolvidos no processo de pesquisa, sejam participantes ou 

pesquisadores. A Inserção Ecológica proporciona ao pesquisador o contato direto, intenso e 

frequente com o contexto a ser pesquisado, ocasionando a observação sobre as interações e a 

vivência dos grupos em seu ambiente em questão.  

Nesse caso, realizamos cinco entrevistas com dois gestores da Universidade, uma 

professora, uma técnica e uma funcionária; cinco encontros no grupo focal com os estudantes 

do Campus Rio Grande; e quatorze observações ativas entre reuniões, eventos e ações na 

FURG, sendo que em todos procedimentos utilizamos o diário de campo. 

Um grupo focal significa um grupo de discussão de tamanho reduzido, com a 

finalidade de obter informações de caráter qualitativo em profundidade, cujo objetivo 

principal é revelar as percepções dos participantes sobre os tópicos em discussão. É importante 

que os participantes possuam características em comum que os qualifiquem para a discussão 

da questão, que tenham alguma vivência sobre o tema (GATTI, 2005), o que de fato aconteceu 

nos encontros. Acreditamos que essa técnica proporcionou um espaço propício ao debate, 

favorecendo a explosão de ideias de forma espontânea.  

Nestes termos, o grupo focal foi realizado em cinco encontros de duas horas cada, 

quinzenais, entre setembro e novembro de 2019, com cerca de onze estudantes no total. As 

representatividades dos participantes foram: estudantes pretos e pardos; estudantes egressos 

de escola pública; estudantes quilombolas; estudantes com ingresso pela ampla concorrência; 

e estudantes de pós-graduação. 

Nesses movimentos de pesquisa, foi analisado como se constituem as Ações 

Afirmativas para a comunidade acadêmica e quais significados e sentidos da Educação 

Ambiental e do pensamento complexo permeiam os processos educativos. Ademais, em todos 

os momentos, foi utilizado o diário de campo como instrumento de pesquisa, de modo a 

contribuir para a identificação dos processos observados tanto nas entrevistas e no grupo focal, 

quanto em descrições do ambiente e das relações estabelecidas, o que é fundamental e 

indispensável para a utilização desta metodologia. E para a análise das informações, 

utilizamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), porque a mesma ofereceu as condições 

necessárias para explorar a gama de informações levantadas durante a pesquisa.  

 

Resultados e discussão  

Durante a classificação das informações, foram constituídas três grandes categorias 

para inferência e interpretação: Constituição das Ações Afirmativas no Ensino Superior; 
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Significados e sentidos das questões socioambientais; e Contribuições do Pensamento 

Complexo para os Fundamentos da Educação Ambiental.  

Os resultados do processo de Inserção Ecológica na FURG nos apresentou que as 

Ações Afirmativas da FURG são importantes, a partir de um conjunto de intervenções efetivas 

já estabelecidas com o Programa de Ações Afirmativas – PROAAF (FURG, 2013). Contudo, 

se encontra num processo incipiente, pois de forma geral a comunidade acadêmica desconhece 

o trabalho realizado devido a não institucionalização de uma política. Os processos de ingresso 

e a permanência dos estudantes têm avançado, principalmente na última década, juntamente 

ao movimento da sociedade que reivindica. O ingresso deve garantir o acesso dos verdadeiros 

sujeitos de direito das vagas, das cotas em geral e das reservadas pelos processos seletivos 

específicos em especial. A permanência envolve mais do que garantir e ampliar a assistência 

básica, mas sim, formação, capacitação e acompanhamento. O trabalho com a comunidade 

acadêmica acontece desde os primórdios da discussão sobre Ações Afirmativas na FURG, 

mas precisa ser mais efetivo. São realizados seminários, cursos, formações, capacitações entre 

outras ações, com a parceria de setores da universidade, tanto com os estudantes, quanto com 

os servidores e gestores. Contudo, falta uma adesão maior nas atividades propostas. 

 A FURG já possui um Programa, o PROAAF, que abarca elementos históricos, 

pedagógicos, sociais e culturais para constituir uma Política Institucional de Ações 

Afirmativas, que se faz emergente. Para tanto, precisa integrar a comunidade acadêmica numa 

discussão profícua, promovendo espaços para formação, divulgação, reflexão, avaliação, 

fundamentação teórica e política, bem como para a escolha da melhor metodologia para sua 

construção. Deveriam estar mudando as diretrizes curriculares dos cursos universitários com 

o advento das Ações Afirmativas, mas é algo incipiente. O que se percebe é a mudança nas 

relações de poder, na interação, na mobilização individual, nas práticas pedagógicas e 

atitudinais dentro e fora da sala de aula, devido a constituição de uma universidade mais plural, 

diversa e dinâmica. 

 As relações de convivência, dentro do ambiente universitário como um todo, 

precisam ter empatia, amorosidade, solidariedade, ética e conscientização para alcançar toda 

coletividade que é diversa. A FURG não estimula a discriminação em si, mas é preciso rever 

suas sanções para ser mais enérgica. O preconceito e o racismo estão enraizados de uma forma 

sútil, discreta e mascarada. Os estudantes sofrem discriminações pela meritocracia, por raça, 

por questões sociais, pela religiosidade e pela xenofobia, entre outras. E sofrem mediante 

retaliação e comentários que destilam preconceitos no dia a dia prejudicando sua formação e 
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emocional. E a universidade ideal deveria ser um projeto de vida para todos que queiram ter 

acesso. Ela deveria acolher a diversidade, a pluralidade e o multiculturalismo fazendo o 

acompanhamento necessário para efetivar a permanência, num processo de respeito e empatia 

para se chegar no êxito que é a conclusão. 

 

Considerações finais  

 Logo, defendemos a tese que a perspectiva da Educação Ambiental e a dimensão do 

pensamento complexo colaboram para a compreensão das Ações Afirmativas na FURG, 

enquanto uma das inúmeras ações que podem cooperar para as reparações sócio históricas no 

Brasil, uma vez que essa ação política contribuirá para a Universidade repensar sua articulação 

com o currículo, enquanto ambiente inclusivo nas relações sócio-culturais-ambientais, em prol 

de qualificar as relações e a formação de cidadãos críticos, capazes de transformar a crise 

socioambiental vigente, desarticulando os fatores que desmoralizam essas conquistas. As 

Ações Afirmativas buscam garantir o desenvolvimento integral do humano, que 

consequentemente desenvolve o crescimento local e global em todos os aspectos que 

possamos imaginar. Outrossim, contribui para a reflexão com o objetivo de uma educação 

mais integradora da condição humana em harmonia com a vida e com o planeta, a partir de 

uma compreensão de mundo complexa. Reforça-se, assim, a importância de entender e viver 

a Universidade como espaço de reivindicações e de luta, compreendendo que a mesma tem 

um papel social relevante, com o potencial de transformar a história da sociedade e a trajetória 

das Ações Afirmativas. 
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A mudança de valores de consumo, de cuidados mais ecológicos e da busca constante 

de saberes ambientais (SOUZA; LIMA; SILVA, 2019), juntamente com a compreensão a 

respeito da questão ambiental, no âmbito escolar, vem da necessidade eminente que se associe 

a visão de pertencimento do estudante com o meio em que vive. Sendo assim, é fundamental 

que o ensino seja voltado para a Educação Ambiental (EA), para que se favoreça uma 

sensibilização e transformação de atitudes em relação à preservação do meio ambiente.  

Os documentos que norteiam a educação, trazem elementos balizadores e indicativos 

de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), o Meio Ambiente é considerado como um tema transversal e 

propõe a realização de trabalhos articulados a EA, e que discuta situações relacionadas ao 

cotidiano dos educandos (BRASIL, 1998). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

ressalta propostas pedagógicas com uma abordagem de temas contemporâneos que afetam a 

vida humana, articuladas a educação ambiental (BRASIL, 2017). Assim como, o Ministério 

da Educação (MEC) que traz no seu site, publicações como aporte para que as instituições 

escolares possam desenvolver atividades pedagógicas sobre EA. 

Reigota (2015) cita que a EA deve ser entendida como uma educação política que 

visa preparar o sujeito para o exercício da cidadania, sendo uma condição indispensável para 

proporcionar a participação dos sujeitos nas relações sociais e com a natureza. Nesse viés, no 

processo educacional a EA deve apresentar discussões atuais sobre as questões ambientais, 

proporcionando novos conhecimentos, transformações de valores e atitudes, ocasionando a 

construção de uma nova realidade (GUIMARÃES, 2015).  

Segundo Loureiro (2005) a EA tem como princípios integrar e promover a qualidade  
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de vida, podendo constituir o elo entre o entendimento do ambiente escolar como totalidade 

que inclui a comunidade em que a escola se insere. E para isso é necessário que a EA envolva 

além de discentes, toda a comunidade escolar, a fim de desenvolver ações educativas de 

sensibilização, que tenham como objetivos esclarecer sobre questões ambientais e a relação 

interpessoal do homem em seu meio, despertando desta forma o interesse dos estudantes e 

consequentemente sua percepção ambiental, tornando-os agentes participativos e atuantes 

quanto ao desenvolvimento e planejamento de ações ambientais.  

Nessa perspectiva, a escola passa a ser um espaço privilegiado, tendo em vista as 

possibilidades para se criar e estabelecer condições que estimulem os educandos a terem 

concepções e posturas cidadãs, cientes de suas responsabilidades, desenvolvendo valores e 

atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social (LIMA, 2004). Portanto, o 

presente estudo teve como objetivo a investigação de uma sequência didática, direcionada 

para a educação ambiental, envolvendo estudantes do ensino fundamental, na qual por meio 

das concepções dos escolares, foram elaboradas e promovidas atividades pedagógicas, na 

busca da formação de sujeitos críticos, fortalecendo práticas cidadãs.  

Dessa forma, esse estudo integra um conjunto de intervenções pedagógicas, realizada 

com estudantes de uma escola da rede municipal de Frederico Westphalen/RS. A escola 

atende à demanda do bairro arredores, sendo que participaram das atividades 73 estudantes 

dos 6º anos ao 8° anos do Ensino Fundamental. Os relatos dos estudantes embasaram essa 

pesquisa, na qual a realidade socioambiental e suas situações cotidianas, vivenciadas na escola 

e suas proximidades, foram motivadoras para o desenvolvimento da proposta. 

As atividades foram ministradas durante as aulas de ciências, totalizando 6 períodos, 

e organizadas pela docente da disciplina por meio de uma sequência didática, e que envolveu 

o Tema Transversal Meio Ambiente. No quadro 1 estão apresentadas as etapas da sequência 

didática e as atividades.  

Quadro 1: Sequência Didática desenvolvida 

Etapas Atividades realizadas Ferramenta utilizada  

1ª Levantamento dos conhecimentos 

prévios 
Aplicação de um questionário investigativo 

2ª Organização Aula dialogada e expositiva 

3ª Problematização  Vídeos: A história das coisas e Ilhas das Flores 

4ª Contextualização Pesquisas em revistas, livros didáticos, aparatos 

tecnológicos  
5ª Aplicação Saída de campo 

6ª Aplicação Palestra de sensibilização 

Fonte: Próprios autores, 2019. 
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Os dados iniciais foram obtidos por meio de duas questões que abordavam: 1- 

Quando falamos de Educação Ambiental, o que vem em sua mente?  e 2- O que é meio 

ambiente para você?. Cada questão apresentava três opções, na qual o estudante deveria 

marcar sua resposta. As respostas serão apresentadas em valores percentuais, delimitados pela 

totalidade dos estudantes. Também utilizou-se a observação participante, conforme (GIVEN, 

2008), na qual a abordagem está na interação cotidiana envolvendo conversas para descobrir 

as interpretações dos participantes nas situações que estão envolvidos. 

A partir das respostas dos discentes, sobre o termo Educação Ambiental, 46% dos 

estudantes, consideram que “É a disciplina da escola que fala sobre meio ambiente”, e 27% 

acreditam que é “Toda e qualquer atividade que visa a conscientização socioambiental”. Além 

disso, 10% dos estudantes acham que “É a ciência que estuda os seres vivos”.  

Sobre o que é educação ambiental, a maior parte dos estudantes (46%) afirmou sobre 

ser uma disciplina apresentada na escola, ou uma ciência que estuda os seres (10%), portanto, 

observa-se uma confusão de termos. No entanto, quando os discentes descrevem sobre uma 

atividade que visa a conscientização socioambiental, eles ressaltam que é um processo 

educativo, com objetivo de conscientizar os indivíduos sobre os problemas relacionados ao 

meio ambiente, concordando com a definição apresentada por SILVA (2013). 

Ao interrogar os escolares sobre o que é meio ambiente, os dados obtidos foram: “É 

a natureza, representada pelas matas com seus animais, as praias e rios (50%); É todo local 

onde existe vida (34%); Meio de relação entre os seres vivos (16%). A grande maioria das 

repostas se concentrou em uma natureza, representada pelas matas com seus animais, as praias 

e rios. Pôde-se perceber nas respostas que os estudantes, possuem um conceito de meio 

ambiente como sinônimo de natureza. E somente 16%, consideram o ser humano como parte 

deste meio, e uma relação entre os seres.  Assim, para que os estudantes possam compreender 

a complexidade e a amplitude das questões ambientais é fundamental que os mesmos tenham 

uma visão contextualizada, o que inclui, além do ambiente físico, as suas condições sociais e 

culturais. 

Partindo das respostas obtidas, a partir da segunda aula, o desenvolvimento da 

sequência didática foi sistematizado na tentativa de aproximar os escolares e suas relações 

entre sociedade e natureza numa perspectiva socioambiental. De tal modo, durante o 

desenvolvimento das atividades, foram realizadas aulas expositivas e dialogadas, 

contextualizando os conteúdos da disciplina e abordando distintos conceitos. Utilizou-se de 

vídeos disponíveis on-line (A história das coisas e Ilhas das Flores), com enfoque no meio 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3312/331259758002/html/index.html#redalyc_331259758002_ref5
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3312/331259758002/html/index.html#redalyc_331259758002_ref5
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ambiente e uma sociedade de consumo, e realizou-se pesquisas em revistas, livros didáticos, 

aparatos tecnológicos, entre outros, como forma de contextualizar a temática, transformando 

a sala de aula em um espaço de constante investigação e busca pelo conhecimento. 

Salienta-se que as atividades se tornaram viáveis e fundamentais, no sentido de 

alertar os estudantes sobre sua a realidade ambiental, uma vez que se buscou a promoção de 

conhecimentos e valores ambientais, para promover a autonomia na tomada de decisões sobre 

o ambiente.  

Em um segundo momento, foi realizada uma saída de campo, a fim de observar o 

meio ambiente, na qual os escolares estão inseridos. Para Freire (1983), o diálogo é uma 

necessidade existencial, e é dialogando, problematizando a realidade que se pode emergir em 

uma consciência crítica. E dessa forma, por meio de diálogos, os educandos puderam discutir 

problemáticas observadas no entorno como: concepções sobre o local; problemáticas 

ambientais devido ao desmatamento, lixo e poluição; a relação homem/natureza e importância 

da preservação ambiental. Porém, mais do que identificar os problemas, é importante que os 

educandos sejam incentivados a apresentar soluções para revertê-los, reconhecendo que a 

qualidade de vida depende de um ambiente saudável (GREGORINI; MISSIRIAN, 2009). 

Ao destacar à prática educativa como crítica e dialógica, é necessário estruturar 

processos participativos que favoreçam a superação das relações e garantam o exercício da 

cidadania, principalmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioambiental (COSTA; LOUREIRO, 2017). E como forma de trabalhar a Educação 

Ambiental de maneira crítica, dirigindo o estudo à transformação de atitudes e conhecimentos 

acerca de meio ambiente e práticas cotidianas que causam desequilíbrios ambientais, foi 

realizada uma palestra para os escolares, mediada pela Secretaria do Meio Ambiente do 

Município, na qual esclareceu aos estudantes os problemas decorrentes no meio ambiente, 

bem como o acúmulo de lixo, e os problemas relacionados com o descarte incorreto, além de 

orientar os estudantes sobre os possíveis riscos para a saúde pública.  

Segundo Carvalho (2006) o processo educativo deve objetivar a formação do 

pensamento crítico e possibilitar aos sujeitos a realização de ações no coletivo e para o 

coletivo, visando à autonomia, a criatividade e a transformação da realidade, em prol de um 

ambiente ecologicamente equilibrado, tendo o professor grande responsabilidade na formação 

do sujeito ecológico. Dessa forma, os docentes da escola também foram convidados a 

participar da palestra, como forma de possibilitar que cada docente pudesse contemplar o 

Tema Meio Ambiente em sua disciplina.  



 

1070  
 

Conforme descrito nos PCNs, os conteúdos referentes a Meio Ambiente são 

integrados às áreas de ensino, de modo a atender toda a prática educativa em uma visão global 

e abrangente da questão ambiental, os aspectos físicos e histórico-sociais (BRASIL, 1998). 

Diante disso se atribui que o educador deve planejar suas ações e organizá-las objetivando 

alcançar os objetivos propostos e proporcionando aos estudantes uma aprendizagem 

significativa, para que possam levar em consideração cada realidade, e que promovam a 

tomada de decisões, a adoção de posturas e um posicionamento mais crítico por parte dos 

estudantes diante das questões ambientais (GREGORINI; MISSIRIAN, 2009). 

Cabe ressaltar que a avaliação da ação deve considerar todo o processo educativo em 

si, transcendendo as práticas. Destarte, as atividades desenvolvidas proporcionaram a reflexão 

e ação dos estudantes diante da problematização e compreensão dos problemas que afetam 

sua vida e sua comunidade escolar. Assim, percebe-se que atitudes na escola que os educandos 

apresentaram mudanças substanciais, pois propiciaram aos estudantes a construção de uma 

consciência crítica, pois assumiram uma posição referentes à proteção do meio. 

Acredita-se que as estratégias utilizadas na Sequência Didática proporcionaram 

interação entre os educandos e novos conhecimentos, e que foram facilitadoras do ensino 

aprendizado. E por meio das atividades, nos momentos de reflexão e discussão pode-se 

perceber o olhar crítico dos educandos em relação aos novos conhecimentos, e as mudanças 

necessárias no estilo de vida e a responsabilidade de cada um em relação ao meio ambiente.  
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